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Архівна організація електронних польових 
фольклорних матеріалів 

 
Розглянуто такий важливий елемент фольклорного архівування, як архівна організація електронних 

польових фольклорних матеріалів (різних форм фіксації: аудіо- й відеозапис, фотографія, словесний за-
пис/транскрипція). Окреслено передумови проблематики у контексті цифрової епохи розвитку інформацій-
них технологій та її впливу на українську фольклористику (у технічній та методологічній площинах). Основ-
ний зміст статті – висвітлення досвіду опрацювання електронних фольклорних документів, який автор на-
працював упродовж останніх 18 років разом з колегами з Кафедри української фольклористики імені акаде-
міка Філарета Колесси та Лабораторії фольклористичних досліджень Львівського університету імені Івана 
Франка: це досвід упорядкування польових записів у Фольклорному архіві Кафедри української фольклорис-
тики (КУФ) та в Електронному архіві українського фольклору (ЕАУФ, www.folklore-archive.org.ua). Пробле-
матику висвітлено у двох ракурсах: теоретичному та прикладному, які оформлені окремими розділами статті. 

У розділі «Теоретичні засади архівної організації польових фольклорних матеріалів» проаналізовано 
принцип походження документа, що лежить в основі спеціальної моделі архівної організації польових 
фольклорних матеріалів (АОПФМ), за якою розбудовано цифрові фонди Фольклорного архіву КУФ, 
а згодом спроєктовано структуру ЕАУФ. У розділі «Практика архівної організації польових фольклорних ма-
теріалів» детально розглянуто особливості практичної реалізації пропонованої моделі АОПФМ у структурі 
фондів Фольклорного архіву КУФ та ЕАУФ. Окремо наголошено на специфіці структури електронних архів-
них фондів КУФ, набір і конфігурація структурних елементів якої зумовлені академічним (університетським) 
типом архіву: його фонди постали у результаті реалізації навчального процесу – виконання студентами-
філологами фольклористичної практики, а сам Архів було організовано з метою збереження студентських 
фольклорних записів. Практичну реалізацію моделі АОПФМ у структурі архівних фондів ЕАУФ розглянуто 
за траєкторією руху сторінками електронного архіву, яка відображає скелетну структуру зв’язків і відношень 
між даними в ЕАУФ. Обговорено не лише наявний контент, розміщений на сторінках ЕАУФ (дані, об’єкти і 
зв’язки між ними), але й ідеї, які виникли в автора та його колег уже після завершення розробки та під час 
експлуатації Електронного архіву і які чекають на своє втілення у його наступних версіях (оновленнях).  

Представлений досвід фольклорного архівування покликаний порушити дискусію між колегами-
архівістами задля вироблення уніфікованих, спільних стратегій організації фольклорних архівних документів. 

Ключові слова: польовий фольклорний матеріал, електронний фольклорний документ, організація 
архівних документів, Фольклорний архів Кафедри української фольклористики (КУФ), Електронний архів 
українського фольклору (ЕАУФ). 

 
Передумови 

Пропонована проблематика постала під дією ши-
рокого спектру чинників, з-поміж яких зупинюся ли-
ше на найістотніших. 

Цифрова епоха розвитку інформаційних техноло-
гій, у якій українська фольклористика живе останні 
майже тридцять років, суттєво удосконалила запису-
вальну техніку й спростила технології записування 
інформації, що зробило цю техніку і процеси значно 
доступнішими для фольклористів, аніж це було в епо-
ху доцифрову. Це сприяло значному збільшенню 

 
кількості фольклорних фіксацій різних технічних 
форм (аудіо- та відеозапис, фотографія), а відтак по-
тенційному зростанню джерельної бази науки. 

Цифрові технічні новації своєю чергою дали но-
вий імпульс до розгортання тих науково-пошукових 
концепцій, які своїм баченням природи і змісту фоль-
клорної традиції вимагають від дослідника істотного 
розширення проблемного діапазону фольклорної фік-
сації. 

Перехід від розуміння фольклору як спадщини пре-
дків, як «пережитків» минулих віків, – до його інтерпре-

DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2022.17.270907 



Andriy Vovchak. Archival Organization of Electronic Field Folklore Materials 
 

ISSN 2522-4212   Problems of Music Ethnology. 2022. Iss. 17                                              45 

тації як живої світоглядної, культурної системи – зумо-
вив переорієнтацію пошуково-записувальної практики 
від створення кількісно багатих колекцій «раритетів», у 
яких домінують «унікальні» матеріали, вилучені з кон-
тексту живого побутування, – до фіксації й осмислення 
фольклорних явищ в усій повноті контекстуальних 
зв’язків із середовищем їх функціонування (Бріцина, 
2006, с. 147). 

Поряд із прискіпливою увагою до вербальної скла-
дової фольклорного твору сучасна фольклористика (і 
зокрема, фольклористика філологічна) висуває все ґрун-
товніші вимоги до охоплення пошуковими й теоретич-
ними студіями широкого спектру невербальних, екстра-
лінгвістичних, соціокультурних аспектів (великою мі-
рою у руслі сучасної тенденції «антропологізації» цієї 
науки). Серед таких вимог – опис й аналіз середовища й 
обставин побутування твору, власне широкий спектр 
його контекстів: побутового, обрядового, суспільного, 
культурного (контекстуаль-ний підхід); врахування умов 
функціонування фольклорного твору в реальному кому-
нікативному контексті: спостереження за виконавською 
манерою, за особливостями взаємодії виконавця й ауди-
торії у ситуації природної комунікації, за специфікою 
сприйняття й інтерпретації твору аудиторією (комуніка-
тивний, виконавський підходи). Виконання цих методо-
логічних вимог поєднане із залученням методики су-
цільного фольклорного запису, яка власне і передбачає у 
процесі записування максимально повне відображення 
традиційного репертуару народного виконавця чи осе-
редку у його зв’язках з різноаспектними контекстними 
елементами (Бріцина, 2006, с. 146–163). 

У результаті реалізації цих та багатьох інших сучас-
них науково-пошукових концепцій постають якісно нові 
фольклористичні джерела, основу яких складають не 
окремі фольклорні твори, а радше фольклорні компле-
кси, що репрезентують фольклору традицію у складно-
му взаємозв’язку її текстових, виконавських, контексту-
альних та інших складових. У площині технічній такий 
комплекс постає як сукупність різних за формою та фо-
рматом документів: фоно- (аудіо-) й відеозапис, фотог-
рафія, словесний/нотний запис, рисунок та ін. 

Таке змістове й технічне багатоманіття нової джере-
льної бази є безперечним плюсом для науки, адже за-
кладає тривкі підвалини для її дальшого теоретичного 
поступу. Водночас це багатоманіття висуває й нові ви-
моги до архівного збереження накопиченого емпірично-
го матеріалу. І одна з найскладніших проблем тут поля-
гає якраз не у технічних аспектах, як це часто деклару-
ють, а саме в організації документів (чи то в домашній 
колекції дослідника, чи в спеціалізованому архіві науко-
вої інституції). 

У наш час нерідко доводиться спостерігати спра-
вжню розгубленість фольклориста-збирача, який по-
вертається з польового дослідження і намагається 
ефективно розмістити у своєму домашньому архіві 
(радше колекції) зафіксований у різних формах і фор-
матах кількісно численний фольклорний матеріал. 
Для наочності змоделюємо ймовірні пошукові здобу-
тки бодай одного збирацького сеансу. Для прикладу 
візьмемо найчастотніші для сучасної української 
фольклористики, яка сьогодні досліджує фольклорну 
традицію переважно експедиційним методом, збира-
цькі сеанси зі штучним контекстом фольклорного за-

пису – це здебільшого спровоковані з ініціативи зби-
рачів розмови-інтерв’ю з респондентами, під час 
яких відбувається виконання творів. У перебігу тако-
го збирацького сеансу, націленого, наприклад, на дос-
лідження весільної традиції, фольклорист може зафік-
сувати на аудіо- та відеоносії виконання різноманіт-
них весільних творів (словесних, вокальних, інстру-
ментальних), розповіді про весільну обрядовість, де-
монстрації танців, що їх виконують на весіллі (можна 
зробити й схематичну замальовку танцю); зробити 
фото перебігу сеансу, респондентів, показаних весі-
льних атрибутів (наприклад, віночка, весільних стро-
їв), фотокопії старих весільних фото; сфотографувати 
місце проведення сеансу (хатній інтер’єр, обійстя); 
зрештою, нерідко можна отримати в подарунок чи для 
копіювання й компакт-диск (відеокасету чи файли) із 
записом недавнього місцевого весілля.  

У межах комплексного фольклористичного польо-
вого дослідження таких збирацьких сеансів відбувається 
від кількох до кількох десятків, а загальна кількість здо-
бутих документів (на сьогоднішній день уже майже без 
винятку цифрових у вигляді електронних файлів різних 
форматів) може сягнути кількох тисяч. 

Як не розгубити увесь цей матеріал ще «у полі» 
й  без втрат довезти додому (у дослідницьку інституцію, 
в архів)? Та найважливіше – як розмістити й упорядку-
вати його в архіві (приватному, інституційному) так, 
щоб він максимально зберігав і відображав основні 
ознаки досліджуваного фольклорного явища в усьому 
багатоманітті його зв’язків із життям, культурою, світо-
глядом народу, – і, отже, упродовж якомога довшого ча-
су відповідав актуальним науковим вимогам як фахове 
джерело? – Ідеться про важливе наукове завдання, яке 
фахівці архівної галузі окреслюють терміном «організа-
ція архівних документів». 

Під терміном «організація архівних докумен-
тів» розуміють «комплекс організаційно-правових, 
науково-методичних й технологічних рішень і захо-
дів, спрямованих на [...] формування ієрархічно 
пов’язаних документальних комплексів [...] з метою 
збереження їх цілісності та підвищення ефективності 
систем інтелектуального доступу до них» (Державний 
комітет архівів, 2009, с. 7). 

У справі організації архівних документів архівіс-
ти, зокрема фахівці з організації документів Націона-
льного архівного фонду України (НАФ), визначають 
основним принцип «збереження цілісності докумен-
тальних комплексів, утворених в    одному середови-
щі та об’єднаних принципом походження [...]. Пору-
шення цілісності документаль-них комплексів приз-
водить до втрати їх інформацій-ного потенціалу, зна-
чного зниження евристичних якостей НАФ і рівня ін-
телектуального доступу до архівних документів» (там 
само, с. 8). Досягнення цього, здавалося б, дуже прос-
того принципу вимагає, проте, глибокого пізнання 
процесів документо-утворення (в їх хронологічній, 
просторовій, об’єктній і предметній площинах), скру-
пульозного дослідження історико-генетичних, 
об’єктивно-логічних зв’язків між документами. Адже 
лише на такій основі можливо здійснити адекватну 
архівну систематизацію документів і в результаті по-
будувати комплекс архівних документів, який макси-
мально реалізо-вуватиме закладений у ньому інфор-
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маційний потенціал (там само, с. 7–8). Тож, перш ніж 
шукати вирішення питання «як» архівувати, потрібно 
ще раз придивитися до того, «що» ми архівуємо. 

У цій статті я хочу зосередити свою увагу на особ-
ливостях архівної організації так званих польових фольк-
лорних матеріалів, тобто фіксацій фольклорних явищ 
(власне фольклорних творів та їх численних контекстів: 
комунікативного, побутового, обрядового та ін.), що ви-
никають безпосередньо1 в процесі пошуково-збирацької 
праці фольклориста серед носіїв традиції. Залежно від 
завдань, на які націлене польове дослідження, умов і ме-
тодики його проведення, польовий фольклорний матері-
ал може отримувати різні кількісні, якісні, смислові, 
структурні та інші характеристики. Зрозуміло, безумов-
но, що перед фольклористом-архівістом стоїть завдання 
зберегти максимальну кількість зазначених характерис-
тик, а також представити їх у такому комплексі взає-
мозв’язків та підпорядкувань, який якнайточніше відо-
бражатиме природу досліджуваної фольклорної тради-
ції. Навіть із поданого вище короткого огляду збираць-
кого сеансу-інтерв’ю очевидно, що сучасні польові 
фольклорні фіксації є специфічним науковим продук-
том, який вимагає окремого архівістського підходу (і не 
лише пов’язаного зі специфікою зберігання технічних 
носіїв фіксацій, а й з особливостями самої інформації) та 
спеціальних принципів архівного упорядкування, щоб 
максимально реалізувати його евристичний потенціал.  

Водночас архівування польових фіксацій є складо-
вою загального фольклорного архівування, яке охоплює 
значно ширше коло документів: це, для прикладу, нети-
ражовані (рукописні, машинописні, звукові, візуальні, 
мультимедійні) едиційні, теоретико-методологічні, пе-
дагогічні праці з фольклору й фольклористики, навчаль-
ні роботи (курсові, дипломні проєкти), епістолярну спа-
дщину фольклористів та ін. Такі документи зазвичай ар-
хівують за традиційними «паперовими» принципами. І 
нерідко в паперових архівах чи бібліотеках можемо спо-
стерігати «безпорадність» архівістів у поводженні з 
польовими фольклорними матеріалами (технічними фі-
ксаціями та записаною на них інформацією). Зазвичай 
архівне опрацювання таких документів обмежується 
поштучним укладанням носіїв за зразком паперових до-
кументів (книг, рукописів), із мінімальним набором ме-
таданих у каталогах, без глибшої архівної організації ін-
формації, розміщеної на носіях. 

Наступний важливий момент – у статті йтиметься 
про архівну організацію цифрових або електронних 
документів (як власне цифрових за походженням/ на-
родженням, так і оцифрованих). Цифрова епоха не 
просто ввела новий формат носіїв документів (замість 
фізично осяжних, матеріальних валиків, платівок, бо-

                                                 
1 На цьому пункті акцентую навмисне, щоби підкреслити 
«фактографічність» як одну з основних ознак польового ма-
теріалу (опора на фактичний матеріал, “незачеплений” нау-
ковим аналізом, узагальненням та систематизацією). Зрозу-
міло, що говорити про абсолютну фактографічність польо-
вого матеріалу у відображенні фольклорної традиції та його 
незалежність від персони дослідника-збирача неможливо. 
Адже навіть за великого бажання досягти повної 
об’єктивності польової фіксації ми не можемо: дослідник 
все одно визначає зміст фіксованого матеріалу своїм світо-
глядом, колом наукових знань, умінь і навиків, фізичними 
особливостями та ін. 

бін чи касет – «невидимі» файли), вона значною мі-
рою розмила поняття носій, перевівши увагу архівіста 
з носіїв документів на їх зміст. Теоретики аудіовізуа-
льного архівування у зв’язку з цим говорять про зміну 
архівної парадигми, закликаючи у процесах архіву-
вання аудіовізуальних документів прагнути не до «ві-
чних» фондів оригінальних носіїв (що тепер не має 
сенсу і на що все частіше немає можливостей), а до 
«вічних» фондів змісту (Schüller, 2017, с. 6, 13). Це 
особливо показово на прикладі оцифрованих аудіозапи-
сів, що розпочали своє життя на магнітофонній касеті, а 
після оцифрування живуть в електронному файлі, який 
приречений на постійну трансформацію (постійну зміну 
формату задля уникнення ефекту «старіння форматів» 
та підтримки «вічного» відтворення запису). Відтак ува-
га архівістів пере-акцентовується з носіїв (як мінливих 
об’єктів) на зміст документів (який не так кардинально 
змінюється у процесі міграції на інші носії). Тим більше, 
що цифрові технології, зокрема баз даних, відкрили не-
бачені раніше можливості організації великих обсягів 
документної інформації і дають змогу поглиблювати рі-
вень архівного опрацювання саме змісту документів. 

Пропоновану проблематику я вже почасти розп-
рацьовував у своїх статтях з фольклористичного архі-
вознавства, висвітлюючи, зокрема, теоретико-
методологічні аспекти архівної організації фольклор-
них документів (Вовчак, 2017б, с. 317–332) та аналізу-
ючи практичні напрацювання Фольклорного архіву 
Кафедри української фольклористики імені академіка 
Філарета Колесси (далі – Фольклорний архів КУФ) та 
Електронного архіву українського фольклору (далі – 
ЕАУФ, www.folklore-archive.org.ua) (Вовчак, Сулим, 
2016; Вовчак, 2017а; Вовчак, 2018). 

Ця публікація не претендує на встановлення стан-
дартів архівної організації фольклорних документів. 
У ній я лише спробую узагальнити й представити до-
свід архівного опрацювання документів, який я разом 
зі своїми колегами здобув упродовж останніх 18 років 
у процесі упорядкування польових фольклорних фік-
сацій у Фольклорному архіві КУФ та в ЕАУФ. Буду 
вельми радий, якщо наш досвід викличе зацікавлення 
у колег-архівістів та порушить дискусію, яка в майбу-
тньому приведе до вироблення певних уніфікованих, 
спільних засад організації фольклорних архівних до-
кументів. 

 

1. Теоретичні засади архівної організації польо-
вих фольклорних матеріалів 

Досвід роботи у Фольклорному архіві КУФ та 
ЕАУФ переконали мене в особливій ефективності для 
архівної організації саме польових фольклорних ма-
теріалів принципу походження документа. У понятті 
«походження» я акцентую увагу на чинниках, що 
об’єктивують фольклорну фіксацію як документ реа-
лії, що відбулася, і зокрема визначають її унікальність 
(неповторність) власне як документа архівного. Це 
перш за все фактори суб’єктні за своєю природою, які 
в парах «наука – об’єкт наукового дослідження» або 
«фольклорист – фольклорний твір, традиція» предста-
вляють саме активний елемент, за ініціативою та зу-
силлями якого і виникає фольклорна фіксація як вихі-
дний матеріал та архівний документ. Йдеться про до-
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слідника-фольклориста, який своїми науково-
пошуковими заходами, позначеними чіткими часово-
локальними характеристиками, «відкриває» для науки 
фольклорне явище, що існує a priori в устах і діях но-
сіїв традиції або в їхній пам’яті. 

Поглянувши під таким кутом зору на процес виник-
нення польового фольклорного матеріалу, простежимо 
чітку закономірність, яка підказує логічний шлях його 
архівного упорядкування. Закономірність ця об’єктивна 
і реалізується щоразу, навіть якщо процес фіксування 
фольклору відбувається не завжди методологічно усві-
домлено (особливо у практиці збирачів-аматорів): на по-
чатку кожної фольклорної фіксації як процесу та доку-
мента стоїть польове дослідження фольклорної традиції 
(неважливо, проведене як офіційний комплекс заходів 
групи дослідників якоїсь інституції або лиш як приватна 
ініціатива збирача-аматора; експедиційним методом чи 
стаціонарно і т. д.). Під час польового дослідження зби-
рач чи група збирачів виконують пошуково-збирацьку 
роботу, що реалізується шляхом проведення так званих 
збирацьких сеансів. Під час збирацького сеансу збирач 
за допомогою різних технічних засобів виконує фікса-
цію фольклорної традиції і фіксує фольклорні явища 
(фольклорні твори та їх численні контексти: комуніка-
тивний, виконавський, побутовий, обрядовий, загально-
культурний та ін.). Для наочності представлю описаний 
процес виникнення польового фольклорного матеріалу у 
вигляді таблиці (див. Ілюстрацію 12). 

Окреслені складові процесу постання фольклор-
ного матеріалу (польове дослідження → збирач / зби-
рацька група → збирацький сеанс → фіксація → 
фольклорне явище), подані графічно, складають про-
зору логічну схему, структуровану в напрямі від зага-
льного до окремого, елементи якої ієрархічно 
пов’язані між собою (підпорядковані один одному го-
ловно за суб’єктно-хронологічною ознакою: що за 
чим відбувається і хто ініціює подію). Зазначеними 
характеристиками ця схема близька до ієрархічної 
моделі організації архівних документів за фондовою 
системою (Загальний міжнародний стандарт, 2001, 
с. 30), яка сьогодні є визначальною у світовій архівній 
практиці (див. Ілюстрацію 2). 

Поєднавши обидві системи (власне, утіливши ло-
гіку постання фольклорного матеріалу в ієрархічну 
форму моделі організації архівних документів), ми 
з колегами розпрацювали спеціальну модель архівної 
організації польових фольклорних матеріалів (далі – 
АОПФМ), на основі якої розбудували електронні фонди 
КУФ, а згодом використали її для проєктування ЕАУФ 
(див. Ілюстрацію 4). 

Багаторічний досвід використання моделі переконав 
у її спроможності максимально враховувати специфіку 
архівування польового фольклорного матеріалу як склад-
ної, генетично й структурно цілісної сукупності докумен-
тів, що відображають, з одного боку, особливості побуту-
вання фольклорної традиції, а з іншого – перебіг процесу 
її польового дослідження в   рамках діяльності наукового 
інституту чи окремого дослідника.  

 

                                                 
2 Усі ілюстрації подано наприкінці тексту. 

2. Практика архівної організації польових фоль-
клорних матеріалів 

Тож далі пропоную детально розглянути особли-
вості практичної реалізації пропонованої моделі АО-
ПФМ у структурі архівних фондів Фольклорного ар-
хіву КУФ та ЕАУФ. 

2.1. Структура архівних фондів Фольклорного 
архіву КУФ 

Для наочності огляд архівних фондів подаю 
у  вигляді таблиці, рухаючись структурою від загаль-
ного до окремого й паралельно зіставляючи 
а) структурні рівні Архіву (вказуючи їх ієрархічний 
статус), б) відповідний елемент умовної схеми пос-
тання фольклорного матеріалу та в) зміст архівних 
документів структурного рівня (див. Ілюстрацію 3). 

За цією структурною логікою побудовано елект-
ронні архівні фонди Фольклорного архіву КУФ – 
комп’ютерну файлову систему у вигляді деревоподібної 
ієрархічної структури, що складається з низки підпо-
рядкованих одна одній папок і підпапок для мануальної 
організації електронних файлів різних форм фольклор-
них фіксацій (аудіо- та відеозапис, фото, словесний 
текст) на робочому диску архівного комп’ютера та на 
дисках зовнішніх резервних накопичувачів (див. Ілюст-
рацію 4). 

Процеси архівної класифікації фольклорних мате-
ріалів та їх фондової організації як архівних докумен-
тів у файловій системі Архіву відбуваються послідов-
но, від загального до окремого:  

1) визначення фондової належності документного 
комплексу (за типом польового дослідження, під час 
якого було зібрано комплекс фольклорних фіксацій);  

2) у межах фонду – формування серії як докумен-
тного комплексу, що охоплює сукупність фольклор-
них фіксацій, зібраних під час одного польового дос-
лідження;  

3) на рівні серії – визначення матеріалів, що є ре-
зультатом праці окремого збирача чи збирацької ро-
бочої групи у межах цього польового дослідження, й 
укладання їх в архівні справи;  

4) поділ документів справи за їх належністю до 
матеріалів одного збирацького сеансу в окремі оди-
ниці зберігання; 

5) у папку «одиниця зберігання» (див. папку 
EK_12AV20180702_prytula_seans01 на Ілюстрації 4) 
архівіст укладає документи – електронні файли фік-
сацій змісту збирацького сеансу – і має змогу систе-
матизувати їх за формами фіксації в окремі підпапки: 
аудіозаписи (audio_files), відеозаписи (video_files), 
фотографії (photo_files), текстові записи 
й  транскрипції (text_files). Ці підпапки не несуть ок-
ремого змістового навантаження в структурі фонду, їх 
практикують винятково задля зручності та уникнення 
помилок у мануальному оперуванні електронними 
файлами фіксацій. За бажанням вправний користувач 
може відмовитися від цих підпапок, оскільки файли 
фіксацій місять у своїй назві окремі індекси, які вка-
зують на форму фіксації (див. Ілюстрацію 4). 

Зазначу, що у практиці Фольклорного архіву КУФ 
(як і інших інституцій, які одночасно займаються зби-
ранькою й архівною працею) розглянута послідов-ність 
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процесів фондової організації певною мірою умовна – у 
тому розумінні, що основні моменти архівної класифі-
кації та організації документів все частіше відбуваються 
безпосередньо в момент постання фольк-лорних матері-
алів (майбутніх архівних документів), тобто ще в «полі», 
а не після їх створення – як це звично у практиці загаль-
них архівів, до яких матеріали потрапляють тоді, коли 
вже припинили виконувати функції, для яких були ство-
рені (тоді вони й  набувають статусу архівних та підля-
гають архівному опрацюванню та зберіганню). Фактич-
но спостерігаємо розширення звичного середовища ар-
хівної праці, перенесення її з архівного кабінету у «доа-
рхівний» простір    – у   ситуацію польового фольклори-
стичного дослідження. Чому так стається? Як показує 
досвід «цифрової епохи» у фольклористиці (чи власне 
вже «цифрової фолькло-ристики»), із використанням 
електронних форматів записування та збереження фоль-
клорної інформації питання коректного оперування еле-
ктронними документами (власне електронними файлами 
здобутих фольклорних фіксацій) набуває засадничої ва-
жливості у праці фольклориста вже під час польового 
дослідження. Без методологічно вивіреної й системати-
чної організації електронних фольклорних матеріалів 
безпосередньо «у  полі» фольклористичне польове дос-
лідження може зазнати невдачі  – втрачати або й цілком 
втратити зафіксовані джерельні матеріали3. 

Організаційна упорядкованість усієї архівної струк-
тури забезпечується шляхом надання архівним докумен-
там та їх сукупностям облікових номерів (назв, шифрів). 
У найменуванні електронних архівних документів (на 
архівному слензі – «шифруванні») ми дотримуємося 
принципу, згідно з яким шифр архівного документа по-
винен чітко відображати його позицію (місцезнахо-
дження) у структурі архіву і за змогою не містити ін-
формації про зміст документа. 

Окремо потрібно наголосити, що розглянута струк-
тура електронних фондів КУФ і саме такий набір і кон-
фігурація її структурних рівнів зумовлені здебільшого 
академічним (університетським) типом нашого архіву4. 
Його фонди постали в результаті реалізації навчального 
процесу – виконання студентами-філологами так званої 
фольклорної практики. А самий Архів було організовано 
з метою збереження студентських фольклорних записів. 
Тож для кращого розуміння особливостей функціону-
вання нашої архівної структури варто бодай коротко за-
значити основні завдання, які вона покликана виконува-
ти.  

                                                 
3 Процес організації електронних фольклорних документів 
«у полі» на прикладі навчальних фольклористичних польо-
вих досліджень (студентських експедиційних практик) Ка-
федри української фольклористики імені академіка Філаре-
та Колесси я детально розглянув в окремій публікації (Вов-
чак, 2018, с. 61–90). 
4 Університетські й академічні архіви – поширений в усьому 
світі тип аудіовізуальних архівів, які працюють зі звукови-
ми, кіно-, відео- чи загалом аудіовізуальними матеріалами. 
Деякі з них були засновані для обслуговування академічних 
курсів, інші – для збереження спадщини населеного пункту 
та громади, де географічно розміщений заклад. Деякі вико-
нують обидві функції. Окремі через якийсь час розрослися в 
інституції національного чи міжнародного рівня 
(Edmondson, 2016, р. 38). 

У навчальному плані студентів-філологів більшості 
україністичних спеціалізацій Львівського університету 
імені Івана Франка обов’язковим пунктом є навчальна 
практика, яка передбачає польове дослідження фолькло-
рної традиції5. Практика завершує другий навчальний 
семестр, зазвичай відбувається наприкінці червня – на 
початку липня і триває три тижні (сьогодні вона охоп-
лює 135 годин самостійної роботи). Студенти спеціалі-
зації «фольклористика» до 2020 року проходили практи-
ку у формі колективного експедиційного виїзду разом з 
викладачами Кафедри української фольклористики до 
різних етнографічних районів переважно західноукраїн-
ського регіону (у 2020 та 2021 роках у зв’язку з епідемі-
єю Covid-19, а в 2022 через повномасштабне рашистське 
вторгнення студентські експедиції було скасовано). 
Студенти інших спеціалізацій проходять практику інди-
відуально за місцем проживання (у формі стаціонарного 
дослідження). В останні роки кількість студентів, які од-
номоментно проходять фольклористичну практику – за-
писують, опрацьовують і архівують зібрані записи – ся-
гає майже 200 осіб (167 у 2022 році). Формально ця кі-
лькість студентів-практикантів розподілена поміж ви-
кладачами-керівниками практик (від 7 до 12 студентів 
на одного керівника), однак реально всю роботу 
з    підготовки й проведення практики та опрацювання 
зібраних матеріалів виконує лише троє-четверо викла-
дачів Кафедри, які свідомі важливості польового ви-
вчення фольклору для становлення як фольклориста, так 
і україніста загалом. Тож основний обсяг роботи з коор-
динування збирацької, транскрипційної та архівної праці 
студентів-практикантів взяла на себе Лабораторія фоль-
клористичних досліджень. Незважаючи на мізерний 
штат (ставку завідувача та пів ставки лаборанта), Лабо-
раторія намагається так організувати зазначені навчаль-
но-дослідницькі заходи (зокрема, підібрати моделі архі-
вування), щоб мати змогу заархівувати якомога більше 
студентських польових матеріалів6. Бо, як показує дос-
від, більшості наших студентів вдається зробити чудові 
фольклорні записи навіть в умовах індивідуальної прак-
тики.  

Проаналізую найбільш вагомі «академічні» особ-
ливості архівної структури, оскільки це може знадо-
битися тим, хто зацікавився нею й захотів би зреалі-
зувати її у своєму навчальному закладі. 

На рівні фонду (тип польового дослідження) ми 
у  Фольклорному архіві КУФ чітко розмежовуємо 
фольклорні фіксації студентських фольклористичних 
практик, які відбувалися у формі експедиційних виїз-

                                                 
5 У навчальних планах практика має некоректну назву – 
«фольклорна», однак її завдання не практикування фольк-
лору, а його польове вивчення, тож коректно називати її 
«фольклористична». 
6 Деяке уявлення про те, як Лабораторія фольклористичних 
досліджень організовує працю студентів-філологів 
із документування фольклору в рамках фольклористичних 
практик, дають спеціальні інтернет-сторінки Лабораторії: 
Студентська фольклористична практика за місцем прожи-
вання («Дорожня карта» для студента і викладача) 
(http://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/fieldwork/student-
folklore-fieldwork/stationary-fieldwork/), Студентська фольк-
лористична експедиційна практика («Дорожня карта» для 
студента і викладача) (http://labs.lnu.edu.ua/folklore-
studies/fieldwork/student-folklore-fieldwork/expedition/). 
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дів студентів-фольклористів та викладачів Кафедри 
української фольклористики (фонд ЕК), і фольклорні 
фіксації студентських фольклористичних практик 
стаціонарного типу, які студенти-філологи проходили 
індивідуально за місцем проживання (фонд ІЕК). Ці 
два типи навчальних польових досліджень суттєво рі-
зняться між собою, що в  результаті визначає особли-
вості (якісні, кількісні) архівних документів. Матеріа-
ли фонду ЕК вирізняються вищим рівнем репрезента-
тивності фіксації фольклорної традиції досліджуваної 
території; ширшим охопленням її жанрової та змісто-
вої палітри; глибшим зануренням у контексти побу-
тування фольклору та ін. Усе це здебільшого резуль-
тати ґрунтовної теоретичної підготовки студентів-
фольклористів і тісної взаємодії студентів-
практикантів та їхніх викладачів-керівників «у полі»: 
студент має можливість перебирати досвід 
у  викладача безпосередньо під час організації та про-
ведення тренувальних і робочих збирацьких сеансів; 
досить ефективно розвивати навики збирацької праці 
серед своїх колег-студентів у складі збирацької групи 
(із 2–3 осіб); обговорювати проблемні моменти на 
щоденних звітах-консультаціях, зрештою, навіть під 
час дозвілля у   складі експедиційної групи студент не 
перестає засвоювати експедиційний побут і моделі 
поведінки. Усіх цих моментів позбавлений студент-
філолог, який проходить студентську фольклористич-
ну практику за місцем проживання і проводить 
польове дослідження індивідуально. У нього є мож-
ливість хіба дистанційного консультування з викла-
дачем. Зрозуміло відтак, що матеріали індивідуальних 
польових досліджень студентів не репрезентують 
фольклорну традицію на такому фаховому рівні, як 
експедиційні матеріали. Щоправда, вони значно різ-
номанітніші за своєю географією, адже дають уявлен-
ня про фольклор тих куточків України, звідки похо-
дять студенти-збирачі (а в останні десятиліття, після 
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання 
для вступу до закладів вищої освіти, географія про-
живання студентів-філологів Львівського університе-
ту імені Івана Франка розширилася далеко за межі 
Львівщини). 

В окремому фонді – фонді особових матеріалів 
(фонд ОЕК) – розміщені фольклорні фіксації індиві-
дуальних польових досліджень співробітників Кафед-
ри української фольклористики. В ОЕК задепоновано 
також матеріали, які надали на зберігання або подару-
вали Архіву наші колеги-дослідники з інших народо-
знавчих інституцій, любителі фольклору. Очевидно, 
що за своїм змістом та структурою ці матеріали сут-
тєво різняться від студентських фіксацій фондів ЕК та 
ІЕК, що й стало причиною їх депонування в окремому 
фонді.  

На рівні серії (польове дослідження) логіка укла-
дання матеріалу у фонді ЕК цілком зрозуміла: серія 
охоплює фіксації усіх учасників однієї експедиції 
(студентів, викладачів, волонтерів; студенти можуть 
належати як до однієї академічної групи, так і до різ-
них груп чи навіть курсів).  

У фонді ІЕК логіка дещо умовна: тут серія охоп-
лює матеріали індивідуальних польових досліджень 
студентів однієї академічної групи чи її частини, ви-

конані під керівництвом одного викладача (керівника 
практики). Наша мотивація такого групування матері-
алу за керівником полягає у тому, що саме керівник 
польового дослідження (незалежно, чи це груповий 
експедиційний виїзд, чи якась сукупність індивідуа-
льних стаціонарних досліджень) формулює його мету 
й завдання і так визначає основні характеристики зіб-
раного матеріалу. 

Структурний рівень справа (збирач / збирацька 
група) – охоплює матеріали, зібрані зусиллями одного 
збирача чи збирацької групи – дуже важливий 
у  реалізації практичного архівування як складової 
навчального процесу. Він допомагає студентові-
збирачу, який вчиться архівувати польові фіксації, чі-
тко візуалізувати свій матеріал і локалізувати його ар-
хівну позицію. Це питання, до речі, тісно пов’язане з 
проблемою ідентифікації зібраних матеріалів 
у   «полі», зокрема під час експедиційних польових 
досліджень, у яких бере участь багато збирачів (зби-
рацьких груп). Тоді досить часто виникають ситуації 
спільного проведення збирацького сеансу зусиллями 
кількох збирачів чи учасників кількох збирацьких 
груп (таке зазвичай трапляється, коли середовище 
скеровує кількох збирачів до одних і тих же авторите-
тних виконавців). У таких випадках дуже важливо чі-
тко ідентифікувати фіксації збирацького сеансу, зок-
рема визначити їх формальну належність до доробку 
тої чи тої збирацької групи. За відсутності такої коор-
динації між збирачами можливе дублювання фольк-
лорних матеріалів у доробку різних збирацьких груп і 
згодом паралельне опрацювання одного й того ж ма-
теріалу (і, відповідно, даремна затрата часу й зусиль) 
та депонування дублів в архіві. Тут потрібно розуміти 
(і за потреби пояснювати студентам), що ідентифіка-
ція матеріалу, який записували учасники двох збира-
цьких груп, лише за однією з них важлива саме для 
організації фольклорних матеріалів з метою їх архів-
ного зберігання. Цей процес ажніяк не впливає на 
зміст зафіксованого матеріалу, серед збирачів якого 
неодмінно буде зазначено учасників обох груп. 

Структурний рівень одиниця зберігання (збира-
цький сеанс7). У комп’ютерній архівній структурі па-
пка, яка містить власне файли фіксацій, вельми наоч-
но ілюструє студентам статус збирацького сеансу як 
базової одиниці в концепції фіксації фольклору, архі-
вування та обліку архівних документів у Фольклор-

                                                 
7 Збирацький сеанс – одноразова зустріч збирача (збирачів) 
із респондентом (респондентами), яка характеризується єд-
ністю часу та місця (Луканюк (Упоряд.), 1995, с. 12). Збира-
цькі сеанси можуть відбуватися як у формі зустрічі-бесіди 
збирача з респондентом, під час якої збирач просить респо-
ндента виконати ті чи інші твори, розповісти про звичаї та 
обряди (за такої форми проведення сеансу говорять про 
штучний контекст фольклорного запису, адже фольклорні 
твори були виконані не у природній ситуації їх побутуван-
ня, а на прохання збирача), так і у вигляді спостереження і 
фіксації фольклорного явища у природній ситуації його 
«живого» побутування, спонтанного виконання (наприклад, 
під час реального обряду, побутової ситуації) – без прямого 
втручання збирачів (тоді говорять про натуральний кон-
текст фольклорного запису); або в якійсь комбінованій фо-
рмі. 
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ному архіві КУФ: усі фіксації, які постають у процесі 
проведення збирацького сеансу, ми об’єднуємо в 
цьому елементі архівної структури. І це стосується не 
лише цифрових файлів технічних фіксацій, а й може 
поширюватися на аналогові записи (фотовідбитки), 
нетехнічні фіксації (словесний запис, зарисовки, схе-
ми тощо), об’єкти матеріальної культури, якщо архів 
має завданням їх депонування. 

Пропонована логіка об’єднання архівних докуме-
нтів у цьому структурному елементі також допомагає 
пояснити студентам важливість під час організації ар-
хівних документів встановлювати об’єктивні та логі-
чні зв’язки між документами, які б максимально ін-
формативно відображали реальну ситуацію їх постан-
ня (і зокрема відтворювали ситуацію здобуття науко-
вої інформації про фольклорну традицію). І саме зби-
рацький сеанс характеризується оптимальним набо-
ром елементів, які об’єктивізують його фіксацію як 
документ реалії, що відбулася; дають змогу позиціо-
нувати цю фіксацію як унікальний архівний документ 
і забезпечувати тривалу придатність таких архівних 
документів як надійних наукових джерел.  

Структурний рівень документ (фіксація збираць-
кого сеансу)   – найнижчий (найглибший) рівень органі-
зації архівних документів в аналізованій комп’ютерній 
структурі нашого Архіву. Технічну чи виконану іншим 
способом фіксацію збирацького сеансу ми декларуємо 
також і найменшою неподільною архівною одиницею. 
Таке трактування викликало чимало питань у колег під 
час конференційних презентацій нашої архівної струк-
тури, тож потрібно висвітлити його детальніше.  

Очевидно, що найбільш бажаним, найглибшим 
рівнем пропрацювання архівних фондів (а відтак і 
найменшою неподільною смисловою архівною оди-
ницею) кожен фольклорист-архівіст бачить фолькло-
рне явище (словесний, музичний твір, його етног-
рафічний коментар тощо). І ми теж свідомі цього і 
прагнемо до такої структурної якості архівування. 
Однак змушені корелювати свої бажання з можливос-
тями Лабораторії та навчального процесу української 
фольклористики в університеті. 

Почну з того, що передумови для поглиблення архі-
вної організації фольклорних документів 
у  Фольклорному архіві КУФ до рівня фольклорного 
явища уже створено. Виконуючи повнотекстові словесні 
транскрипції аудіо- та/чи відеозаписів збирацьких сеан-
сів, студенти-практиканти навчаються виокрем-лювати з 
потоку усного мовлення чи фольклорно-етнографічної 
ситуації сеансу так звані інформаційні одиниці сеансу 
двох типів: 

1) фольклорні твори (словесні, вокальні, інстру-
ментальні);  

2) етнографічні коментарі (описи обрядів, звича-
їв, вірувань, ігор; інші розмови й коментарі фолькло-
рно-етнографічного та побутового змісту)8.  

У текстовому файлі транскрипції (найчастіш 
у  програмі MS Word) для кожної інформаційної оди-
                                                 
8 Також студенти виокремлюють «частини, які не мають ви-
значеного фольклорно-етнографічного змісту». Це дає змо-
гу чіткіше структурувати загальний зміст збирацького сеан-
су, а також допомагає не втрачати ці змістові фрагменти з 
поля зору користувача (Вовчак, Довгалюк, 2021, с. 26). 

ниці збирацького сеансу створюють заголовок, який 
містить такі компоненти (фактично, індивідуальні ме-
тадані одиниці):  

1) порядковий номер (нумерацію) одиниці 
в  сеансі;  

2) назву твору, коментаря: а) назву пісенних (віршо-
ваних) фольклорних творів подаємо за першим рядком 
тексту (за інципітом); б) назву прозових фольклорних 
творів подаємо описово, зазначаючи в  клямрах їх сюжет 
чи провідний мотив; в) етнографічні коментарі найме-
новуємо стандартизованою назвою за відповідним по-
кажчиком (його робочу версію подано в роботі (Вовчак, 
Довгалюк, 2021, с. 26–29)). 

3) хронометраж (власне час початку звучання ко-
жної одиниці в аудіо- чи відеозапису збирацького се-
ансу); 

4) номер респондента (-ів), який виконує твір, ко-
ментар;  

5) народне визначення жанру твору;  
6) наукове визначення жанру твору, яке подаємо 

за відповідним покажчиком (Вовчак, Довгалюк, 2021, 
с. 26–29) (див. Ілюстрацію 5). 

Відтак у результаті транскрипційно-тексто-
логічної роботи неподільні документи (фіксації збира-
цького сеансу) фактично «розбито»    – правда, зроблено 
це в інформаційній площині – на окремі менші одиниці: 
фольклорні твори та коментарі (їх виокремлено в зага-
льному змісті збирацького сеансу й описано за допомо-
гою метаданих). Однак у “фізичній” архівній структурі 
Фольклорного архіву КУФ фольклорні твори й комента-
рі не представлені у вигляді окремої структурної одини-
ці. На це є кілька причин. 

Найперше, більшості студентів-філологів зазви-
чай бракує теоретичних знань і практичних навиків 
для виокремлення фольклорних творів із  потоку ус-
ного мовлення чи фольклорно-етнографічної ситуації. 
Після семестрового чи навіть річного курсу «Усної 
словесності» студенти в запису збирацького сеансу, 
крім пісенних творів, майже нічого не «чують» і рідко 
коли можуть «побачити» ще прозові твори чи паремії. 
Зрештою, виокремлення фольклорного тексту з пото-
ку усної комунікації, визначення його меж (тобто 
«початку» й «кінця» тексту), визначення меж тексту й 
комунікативного контексту досі залишаються знач-
ними теоретичними проблемами для фольклористів-
словесників: «Кожен, хто спостерігав невимушені ро-
змови в селянському середовищі, які ведуться «шапок 
не скидаючи» (Т. Шевченко), не міг не помітити, що 
окремі фольклорні зразки, які виконуються під час та-
ких бесід, не мають виразних ознак початку або кінця, 
примхливо зливаючись і чергуючись у діалозі чи по-
лілозі учасників. Це різною мірою властиве творам 
окремих жанрів, зокрема казкам і неказковій прозі. 
При відтворенні неказкової прози твір ви-
дозмінюється залежно від характеру аудиторії та її 
знань про об’єкт розповіді, і за відсутності потреби 
повторювати вже відоме текст безпосередньо постає з 
контексту розмови... Вирізнити окремий «зразок», що 
не має формальних ознак меж тексту, з контексту ро-
змови важко” (Бріцина, 2006, с. 166–167). Водночас 
Лабораторії бракує людських ресурсів для курування 
текстологічних аспектів транскрипційної праці студе-
нтів та вивірення транскрипцій. Звідси відсутність на-
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дійної основи для формування структурного архівно-
го рівня фольклорне явище. 

Друга причина – відсутність ефективних техніч-
них можливостей для презентування фольклорного 
твору (коментаря) як структурного рівня архіву. Ана-
лізована комп’ютерна файлова система Фольклорного 
архіву КУФ – це умовно «фізична» система, яка опе-
рує конкретними «матеріальними» об’єктами (елект-
ронними папками й файлами). Відтак для представ-
лення фольклорних творів окремим структурним рів-
нем їх треба було б «матеріалізувати» у вигляді окре-
мих файлів, тобто, говорячи архівістським сленгом, 
«порізати» фіксації збирацьких сеансів на окремі тре-
ки творів і коментарів. Це радикально суперечить на-
шій засадничій методологічній настанові не робити 
жодних технічних маніпуляцій з технічними фіксаці-
ями фольклору (фізична порізка носіїв фіксацій зби-
рацьких сеансів на треки окремих творів; редагування 
тощо). З іншого боку, робити «порізку» фіксацій на 
основі невивіреної інформації недоречно, адже потім 
доведеться витрачати більше часу на виправлення. 
Зрештою, нам попросту бракує людського ресурсу 
для виконання такої операції (чи то виконувати її са-
мостійно, чи навчати студентів і координувати їхню 
роботу) та оперування збільшеним обсягом докумен-
тів. Навчати студентів-філологів «різати» файли фік-
сацій із залученням вузькоспеціалізованих редактор-
ських програм теж вельми проблематично. Відтак до-
кумент (фіксація збирацького сеансу) сьогодні зали-
шається найнижчим (найглибшим) рівнем організації 
архівних документів в комп’ютерній структурі Фоль-
клорного архіву КУФ.  

«Шифрування» архівних документів. Свої акаде-
мічні особливості має і процес «шифрування» архів-
них документів. Зважаючи на те, що у  збирацькій та 
архівній діяльності Фольклорного архіву КУФ залу-
чено велику кількість студентів, які здебільшого пра-
цюють одночасно9, ми свідомо відмовилися від вико-
ристання в назвах документів і їх сукупностей на-
скрізної цифрової нумерації, а практикуємо так зване 
«незалежне шифрування». 

Шифр складається з типового набору даних, по-
черпнутих з історії архівного документа (а тому зро-
зумілих студентові-збирачеві, який архівує власноруч 
зібраний матеріал). Унікальність імені документа за-
безпечується також логікою найменування від загаль-
ного до окремого (відповідно, в імені окремого доку-

                                                 
9 Як зазначено вище, згідно з навчальним планом студенти-
першокурсники україністичних спеціалізацій філологічного 
факультету після завершення другого семестру одночасно 
проходять фольклористичну практику «за місцем прожи-
вання», а студенти-фольклористи першого, другого і тре-
тього курсів одночасно виїжджають в експедиційну фольк-
лористичну практику. Тож роздати всім студентам (а їх за-
галом може бути майже 200 осіб) наскрізні архівні номери-
шифри для майбутніх фольклорних фіксацій матеріалу не-
можливо. Також не завжди можна гарантувати, що студенти 
зможуть самостійно зробити фольклорні записи за місцем 
проживання, тоді в наскрізних цифрових шифрах неминуче 
виникатимуть пропуски. 

мента послідовно відбито імена усіх структурних рів-
нів, до яких він входить)10. 

 
Незважаючи на свою очевидну простоту, розгля-

нута модель архівної організації польових фольклор-
них матеріалів виявилася вельми продуктивною у 
практиці Фольклорного архіву КУФ. Побудована на її 
основі структура організації електронних архівних 
документів дає змогу логічно впорядковувати всі дос-
тупні сьогодні форми польової фіксації (аудіо- й ві-
деозапис, фотографія, словесний запис). Структура не 
має якихось обмежень щодо обсягів депонованого ма-
теріалу: можна організо-вувати довільну кількість до-
кументів, яка лише поміститься на накопичувальних 
дисках архіву. Ієрархічна організація структури за 
суб’єктним принципом уможливлює логічний розпо-
діл праці поміж учасниками архівного процесу, а та-
кож його одночасне (паралельне) проведення зусил-
лями багатьох співробітників. 

Структура виявилася ефективною в умовах реалі-
зації фольклорного архівування як складової навчаль-
ної (фольклористичної) практики і дає змогу студен-
там ефективно упорядковувати здобутий під час 
польового дослідження фольклорний матеріал.  

Навіть мануальність (ручний спосіб оперування 
файлами) – очевидна слабка сторона системи – 
у  процесі викладання фольклорного архівування має 
свої плюси. Ручна побудова архівної системи (ство-
рення системи комп’ютерних папок і підпапок), ручне 
розміщення файлів фіксацій, ручне “шифрування” 
створених архівних документів та ін. дуже добре уна-
очнюють студентові шлях перетворення польових 
фольклорних фіксацій в  архівні документи і сприя-
ють кращому засвоєнню логіки їх архівної організації. 

Серед суттєвих недоліків структури – відсутність 
автоматизації архівних процесів, що у практиці Фоль-
клорного архіву КУФ особливо дається взнаки під час 
резервного копіювання фондів. Також це не дає змоги 
забезпечувати ефективний і зручний доступ користу-
вачів до архівних документів (як фізичний – 
у  робочому приміщенні Архіву, так і віддалений – 
через мережу Інтернет). 

Загалом же “академічна” специфіка цілковито ви-
значила формат функціонування Фольклорного архіву 
КУФ: архівна праця в ньому відбувається у двох невід-
дільних одна від одної площинах – науково-
дослідницькій та навчально-педагогічній. Первинне ар-
хівне опрацювання зібраних фольклорних матеріалів 
виконують студенти-учасники фольклористичних 
польових досліджень у межах виконання програми 
фольклористичної практики. Студенти практично осво-
юють увесь шлях перетворення польових фольклорних 
фіксацій в архівні документи: упорядковують первинні 
польові матеріали, проводять їх комплексну паспорти-
зацію, систематизують фольклорну інформацію і здійс-
нюють часткову архівну організацію новоутворених 
фольклорних документів. Усі студенти філологічного 
факультету, які в рамках фольклористичної практики 

                                                 
10 Застосовувану у Фольклорному архіві КУФ методику 
найменування архівних документів («шифрування») викла-
дено в методичних рекомендаціях (Вовчак, Довгалюк, 2021, 
с. 22–24). 
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провели польове дослідження фольклорної традиції, на 
час опрацювання своїх записів тісно співпрацюють з 
Архівом і фактично стають його архівістами-
практикантами. Після завершення студентської архівної 
праці над польовими фіксаціями і здачі опрацьованих 
матеріалів у Фольклорний архів КУФ їх подальше архі-
вне опрацювання і зберігання здійснюють співробітники 
Лабораторії фольклористичних досліджень: вони викін-
чують процес архівної організації отриманих документів 
(перевірку їх фондової належності та розміщення на від-
повідних структурних рівнях архіву), забезпечують їх 
фізичне збереження (резервне копіювання, міграцію ін-
формації з історичних на нові носії і формати) та ство-
рюють можливості для використання архівованих доку-
ментів (каталогізація, надання фізичного доступу до ма-
теріалів). 

2.2. Структура архівних фондів Електронного 
архіву українського фольклору (ЕАУФ) 

Наступним кроком у практичній реалізації моделі 
архівної організації польових фольклорних матеріалів 
(Ілюстрація 4) стала розбудова на її основі бази даних 
для автоматизованої організації архівних документів 
на віддаленому сервері з подальшим проєктуванням 
на спеціальній сторінці у мережі Інтернет під назвою 
«Електронний архів українського фольклору» 
(www.folklore-archive.org.ua). 

ЕАУФ функціонує як віртуальний науково-
дослідний проєкт Лабораторії фольклористичних дос-
ліджень. Його було започатковано 2012 року за фі-
нансової підтримки Міністерства освіти і науки Укра-
їни й націлено на теоретико-методологічне обґрунту-
вання і практичну реалізацію ідеї електронного архі-
вування фольклорних явищ11. Над розбудовою ЕАУФ 
спільно працювали фахівці з фольклору й інформа-
ційних технологій: кандидат філологічних наук Анд-
рій Вовчак (концепція електронного архівування), ма-
гістр прикладної математики Роман Сулим (програ-
мування електронного архіву), магістри фольклорис-
тики Марія Папіш (архівіст), Оксана Шутка (архівіст) 
і Соломія Мазур (архівіст). Сьогодні через брак фі-
нансування і працівників проєкт заморожено. 

За типологією архівних інституцій (Edmondson, 
2016, р. 34–39) ЕАУФ можна умовно класифікувати 
як аудіовізуальний електронний спеціалізований ар-
хів. В аспекті змісту архівних фондів ЕАУФ орієнто-
ваний на електронне розміщення і презентацію 
польових записів української фольклорної традиції, 
виконаних за методикою посеансової фіксації 

                                                 
11 Розробка концепції, роботи з програмування і тестування 
ЕАУФ фінансувалися в рамках науково-дослідної теми 
«Українська фольклорна традиція кінця ХХ – початку ХХІ 
ст.: сучасна методологія записування і дослідження» (шифр 
теми: РФ-112ф, термін виконання: 2011–2014 роки). Пода-
льша розбудова й наповнення електронних фондів ЕАУФ 
відбувалися в межах нової науково-дослідної теми «Доку-
ментування фольклорних дискурсів: історія, методологія, 
практика» (шифр теми: РФ-11ф, термін виконання: 2015–
2017 роки). Науковим керівником обох тем був доктор фі-
лологічних наук, професор Василь Івашків (завідувач Кафе-
дри української фольклористики імені акад. Філарета Ко-
лесси). 

з  використанням технічних записувальних пристроїв 
(звуко- та відеозапису, фотофіксації). 

ЕАУФ постав передусім як спроба розробити й 
апробувати ефективні засоби презентування та надан-
ня доступу до електронних фольклорних документів 
задля вирішення нагальної проблеми із користуваць-
ким доступом до архівних матеріалів Фольклорного 
архіву КУФ. Це власне й зумовило націленість струк-
тури й інструментів ЕАУФ насамперед на презента-
цію депонованих фольклорних матеріалів. Натомість 
спеціальні засоби зберігання архівних документів, 
наприклад, регулярної перевірки та резервного копі-
ювання електронних документів, у цій версії Елект-
ронного архіву відсутні. Сьогодні ЕАУФ надає корис-
тувачам так званий «активний доступ (proactive 
access)» (Edmondson, 2016, р. 24–25) до матеріалів з 
метою їх фахового дослідження та культурно-
просвітницького використання. 

Така функціональна спеціалізація Електронного 
архіву великою мірою визначила склад і конфігура-
цію його структурних елементів. Зазначу, що коли го-
воритиму про структуру архівних фондів ЕАУФ, то 
матиму на увазі не фізичну організацію даних та 
об’єктів (тобто технічну архітектуру бази даних: де 
«лежать» файли та інформація про них) – це справа 
програмістів. Я ж висвітлюватиму логіку та комплекс 
зв’язків і відношень між даними. 

Розробляючи концепцію презентування фольк-
лорних матеріалів на сторінках ЕАУФ, ми свідомо 
прагнули структурувати зв’язки й відношення між 
даними за розглянутою вище моделлю архівної орга-
нізації польових фольклорних матеріалів (Ілюстрація 
4). Логіку та структуру цієї моделі частково візуалізо-
вано зокрема в наборі опцій головного меню, яке по-
вторюється на кожній сторінці ЕАУФ і прочитується 
зліва направо як рух від загального до конкретного: 
польові дослідження → сеанси → твори (див. Ілюст-
рацію 6). Ця візуалізація часткова, бо в наборі очеви-
дно бракує опції «коментарі», яка мала би відобража-
тися на одному рівні з опцією «твори»; опція «респо-
нденти» за такого трактування набору тут зайва, вона 
була додана радше з маркетингових міркувань: спрос-
тити доступ до шуканої інформації. З переліку опцій 
меню зрозуміло, що візуалізація структури не містить 
термінів, які описують структурні рівні фондової мо-
делі організації архівних документів (фонд, серія, 
справа, одиниця зберігання, документ), а орієнтована 
на відображення історії постання фольклорного доку-
мента. Це, очевидно, зрозуміліше для користувача і є 
поширеним об’єктом користувацького пошуку. 

Логіка структурування зв’язків і відношень між 
даними в ЕАУФ (і власне історія постання фольклор-
ного документа) чітко простежується, якщо «рухати-
ся» архівними фондами ЕАУФ за такою траєкторі-
єю: 

1) розпочати зі сторінки “Польові дослідження” 
(https://folklore-archive.org.ua/expeditions), що відо-
бражає список польових досліджень, матеріали яких 
розміщено в ЕАУФ); 

2) у списку обрати польове дослідження (напри-
клад, EK_12AV20080701) і перейти на його індивіду-
альну сторінку (наприклад, https://folklore-
archive.org.ua/expedition/1/); 
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3) на сторінці обраного польового дослідження 
обрати збирацький сеанс із переліку збирацьких сеан-
сів, записаних під час цього дослідження (напр., 
EK_12AV20080701_lilia_seans03 (02.07.2008)   – 
с. Хащів, Хащівська сільрада, Турківський район, 
Львівська область), і перейти на індивідуальну сторі-
нку обраного сеансу (наприклад, https://folklore-
archive.org.ua/session/1/); 

4) на сторінці збирацького сеансу обрати фольк-
лорний твір чи коментар зі змісту інформаційних 
одиниць, записаних під час цього сеансу (наприклад, 
весільну приспівку “1. Питро файний хлопец, він ся 
файно сміє”), і перейти на індивідуальну сторінку об-
раної одиниці (наприклад, https://folklore-
archive.org.ua/work/1/); 

5) на сторінці обраної інформаційної одиниці 
(фольклорного твору чи коментаря) можна прослуха-
ти її запис, прочитати словесний текст (словесну тра-
нскрипцію), ознайомитися з паспортною, технічною й 
аналітичною інформацією про одиницю та її фікса-
цію. 

Зазначена траєкторія відображає, так би мовити, 
головну, скелетну структуру зв’язків і відношень між 
даними в ЕАУФ. За такою траєкторією в загальних 
рисах відбувається і процес архівної організації фоль-
клорних матеріалів в ЕАУФ. Водночас зрозуміло, що 
продемонстрований шлях – це лиш одна з багатьох 
закладених в ЕАУФ траєкторій ознайомлення з архів-
ними документами, розміщеними в електронному ар-
хіві. Користувач має можливість за допомогою ін-
струментів ЕАУФ моделювати власну траєкторію за-
лежно від уподобань та потреб. 

З погляду маркетингу представляти культурну ін-
формацію в інтернет-середовищі за науковими моде-
лями – мабуть, не найкращий шлях. Однак, ми свідо-
мо трималися обраної концепції презентування фоль-
клорних архівних документів, щоб, з одного боку, 
формувати у широкого користувацького кола 
об’єктивне бачення фольклорної традиції (зокрема, 
через розуміння процесів постання фольклорних фік-
сацій), а з іншого – надати фаховим користувачам 
(фольклористам, етномузикологам, етнологам та ін.) 
максимум супутньої та контекстної інформації про 
фольклорні явища. 

 
Відтак, тепер пропоную детально проаналізувати 

зміст сторінок із розглянутої вище траєкторії (розмі-
щені там дані, зв’язки, об’єкти), рухаючись по цій 
умовній структурі ЕАУФ «зверху вниз», від загально-
го до конкретного. Одразу зазначу, що обговорюва-
тиму не лише наявний контент, розміщений на сторі-
нках ЕАУФ, а й ідеї, які виникли в мене та моїх колег 
уже після завершення роботи над проєктом під час 
експлуатації електронного архіву і які чекають на 
своє втілення в наступних його версіях (оновленнях). 

Структурний рівень «Архів» 

Найвищим в аналізованій умовній структурі 
ЕАУФ мав би бути рівень «Архів», який би представ-
ляв архіви (інституції та особисті архівні зібрання), 
що депонують в ЕАУФ свої архівні документи. Сьо-
годні такого структурного рівня немає, бо там розмі-
щені матеріали лише Фольклорного архіву КУФ, але 

він передбачений у концепції нашого електронного 
архіву, який ми бачимо та пропонуємо нашим коле-
гам-архівістам з  інших архівних установ як робочий 
майданчик для апробування можливостей електрон-
ного архівування. 

Структурний рівень «Архів» можна реалізувати за 
допомогою двох типів сторінок (і, відповідно, таблиць 
у базі даних): 1) сторінки списку архівів та 2) індиві-
дуальних сторінок кожного конкретного архіву.  

Сторінка «Архіви» в автоматичному режимі мала 
би генерувати список архівів, матеріали яких розмі-
щено в базі даних ЕАУФ, на основі даних, почерпну-
тих з індивідуальної сторінки кожного архіву. Гадаю, 
кожен архів у списку доцільно було би представити 
трьома рубриками. 

1) Назва – вказати назву архіву; рубрика перево-
дитиме користувача на індивідуальну сторінку обра-
ного архіву. 

2) Особа / інституція власник – вказати ім’я особи 
чи назву інституції, які є власниками архіву. 

3) Адреса – вказати місцезнаходження архіву (фа-
ктична адреса). 

Індивідуальна сторінка кожного архіву, матеріали 
якого буде розміщено в ЕАУФ, може містити вісім 
рубрик12. 

1) Назва – вказати офіційну, а також, якщо є, вжи-
вану назву архіву. 

2) Статус – вказати за формою власності: держав-
ний, комунальний, громадський, приватний та ін. 

3) Особа / інституція власник – вказати ім’я особи 
чи назву інституції, які є власниками архіву, або ін-
ституцію підпорядкування. 

4) Рік заснування, історія архіву – вказати дату за-
снування архівної інституції або приблизний час 
створення перших архівних колекцій і фондів; подати 
основні віхи становлення архіву та його фондів, імена 
засновників і провідних працівників. 

5) Зміст і специфіка архівних фондів – рубрика 
дає змогу подати загальну інформацію (анотацію) про 
фольклорні матеріали, задепоновані в архіві: основ-
ний об’єкт архівування; збирачі фольклорних матері-
алів (фондоутворювачі); географія та хронологічний 
діапазон фольклорних записів; їх видовий і жанровий 
склад; форми й формати фіксації (їх кількісні харак-
теристики), носії та ін. 

6) Загальні умови користування архівними фон-
дами – рубрика дає змогу поінформувати користувача 
про загальні умови доступу до архівних матеріалів (і 
зокрема про можливі обмеження онлайн-доступу). 

7) Адреса, контакти, графік роботи – вказати міс-
цезнаходження архіву (фактична адреса); контактний 

                                                 
12 Рубрики індивідуальної сторінки архіву почасти підказані 
набором інформації про народнотрадиційні архіви, яку акуму-
лює Архівна група (SIEF Working Group on Archives) Міжна-
родної етнологічної та фольклористичної асоціації (Internation-
al Society for Ethnology and Folklore, SIEF) на своїй інтернет-
сторінці «Tradition archives, folklore archives, ethnographic ar-
chives, cultural archives» 
(https://www.siefhome.org/wg/arch/archives.shtml). Добором цієї 
інформації про українські архіви опікується членкиня Архівної 
групи, архівістка Марина Чернявська з Університету Альберти, 
Канада (Kule Folklore Centre, Bohdan Medwidsky Ukrainian 
Folklore Archives, University of Alberta).  
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телефон, електронну адресу; інтернет-сторінку; про-
філі в соціальних мережах; графік роботи та ін. 

8) Архівні матеріали (польові дослідження) – руб-
рика переводитиме користувача на сторінку списку 
польових досліджень (див. далі), матеріали яких на-
лежать обраному архіву та розміщені у базі даних 
ЕАУФ. 

Структурний рівень «Польове дослідження» 

«Польове дослідження» – наступний структурний 
рівень ЕАУФ. Він реалізований за допомогою двох 
типів сторінок (і, відповідно, таблиць у базі даних): 
1)  сторінки списку польових досліджень та 
2)  індивідуальних сторінок кожного польового дослі-
дження. 

Сторінка списку польових досліджень – «Польові 
дослідження» (https://folklore-archive.org.ua/expeditions) – 
в автоматичному режимі генерує список польових до-
сліджень, матеріали яких розміщено в ЕАУФ, на ос-
нові даних, почерпнутих з індивідуальної сторінки 
кожного польового дослідження. 

Польові дослідження у списку представлено інфор-
мацією за чотирма рубриками (див. Ілюстрацію 7). 

1) Архівний шифр – вказано архівний шифр мате-
ріалів польового дослідження; рубрика переводить 
користувача на індивідуальну сторінку обраного 
польового дослідження. 

2) Назва – вказано назву польового дослідження 
за формулюванням організатора дослідження чи архі-
віста-упорядника матеріалів. 

3) Тип – вказано тип польового дослідження. 
4) Дата проведення – вказано дати початку і за-

кінчення польового дослідження. 
У цьому списку, вочеидь, бракує рубрики «Місце 

проведення польового дослідження», у якій можна 
було б вказати назви населених пунктів (у форматі 
тип, територіальне, районне й обласне підпорядкуван-
ня, країна), де було проведено польове дослідження. 
Такі дані суттєво збільшать інформаційну цінність 
списку польових досліджень та полегшать орієнту-
вання користувача в матеріалі. У практиці Кафедри 
української фольклористики студентські експедиційні 
польові дослідження отримують назви, які містять да-
ні про місце проведення експедиції (зокрема локалі-
зацію осідку експедиції). Наприклад, в експедиції під 
назвою «Бойківщина – 2008 (Львів – Турка – Лімна)» 
осідком було село Лімна Турківського району Львів-
ської області. Однак така практика називання, при-
йнятна для кущових експедицій, не годиться для екс-
педицій маршрутного типу. Та й сама така назва пот-
ребує додаткового роз’яснення для користувача. Тож, 
доречніше буде додати у список рубрику «Місце про-
ведення» (і розмістити її після рубрики «Тип»). 

Індивідуальна сторінка польового дослідження 
(див. напр.: https://folklore-archive.org.ua/expedition/1/) 
містить десять рубрик (див. Ілюстрацію 8). 

1) Архівний шифр – вказано архівний шифр мате-
ріалів польового дослідження. 

2) Назва – вказано назву польового дослідження 
за формулюванням організатора дослідження чи архі-
віста-упорядника матеріалів. 

3) Тип – рубрика дає змогу вказати тип польового 
дослідження (напр.: студентська фольклористична 

експедиційна практика; тематична фольклористична 
експедиція); у процесі електронного архівування ар-
хівіст-оператор вибирає тип польового дослідження з 
випадного списку, заздалегідь внесеного в базу даних 
ЕАУФ; у перспективі назва типу може переводити 
користувача на сторінку зі списком польових дослі-
джень цього типу (сьогодні така функція відсутня). 

4) Дата початку – вказано дату початку польового 
дослідження. 

5) Дата закінчення – вказано дату закінчення 
польового дослідження. 

6) Країна – вказано назву країни, на території якої 
проведене польове дослідження. 

7) Керівник(и) – вказано ім’я та регалії особи, яка 
провела польове дослідження. 

8) Інституція / особа організатор – вказано назву 
інституції або ім’я та регалії особи, яка організувала (і 
зокрема фінансувала) польове дослідження. 

9) Населені пункти – ця рубрика автоматично зге-
нерована на основі інформації про місця проведення 
збирацьких сеансів обраного польового дослідження. 
Кожен рядок, що містить назву населеного пункту, 
переводить користувача на індивідуальну сторінку ві-
дповідного населеного пункту, яка автоматично фор-
мує списки: а) польових досліджень, проведених у 
цьому населеному пункті; б) збирацьких сеансів; в) 
записаних у населеному пункті творів та г) опитаних 
респондентів. Кожен рядок цих списків активний і 
переводить користувача на індивідуальну сторінку 
обраної інформації (див.: https://folklore-
archive.org.ua/location/21593/). 

10) Перелік сеансів – ця рубрика в автоматичному 
режимі генерує список збирацьких сеансів обраного 
польового дослідження, матеріали яких розміщено в 
ЕАУФ, на основі даних, почерпнутих з індивідуальної 
сторінки кожного збирацького сеансу. Кожен рядок 
рубрики переводить користувача на індивідуальну 
сторінку відповідного збирацького сеансу. 

Список рубрик індивідуальної сторінки польового 
дослідження потребує деякого корегування. Насампе-
ред, варто додати рубрику «Місце проведення», яку мо-
жна створити, реорганізувавши рубрику «Населені пун-
кти» так, щоб у ній списком відображалися назви насе-
лених пунктів (у форматі тип, територіальне, районне й 
обласне підпорядкування, країна), де було проведено 
польове дослідження. У  такому разі рубрику «Країна» 
можна видалити. Рубрику «Місце проведення» розміс-
тити після рубрики «Тип». 

Доречно було би додати у список рубрику «Історія», 
де можна було б описово подати інформацію про органі-
зацію та перебіг польового дослідження. Така інформа-
ція призбирується в польових нотатниках старанних ке-
рівників та учасників польових досліджень, але рідко 
коли потрапляє в користувацький доступ. А її корис-
ність для адекватного розуміння особливостей побуту-
вання фольклорної традиції та процесу її фіксування 
очевидна. 

Структурний рівень «Збирацький сеанс» – на-
ступний в аналізованій структурі ЕАУФ. Його реалі-
зовано за допомогою двох типів сторінок (і, відповід-
но, таблиць у базі даних): 1) сторінки списку збираць-
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ких сеансів та 2) індивідуальних сторінок кожного 
збирацького сеансу. 

Сторінка списку збирацьких сеансів – “Сеанси” 
(https://folklore-archive.org.ua/sessions) – в автоматич-
ному режимі генерує список збирацьких сеансів, ма-
теріали яких розміщено в ЕАУФ, на основі даних, по-
черпнутих з індивідуальної сторінки кожного збира-
цького сеансу. 

Збирацькі сеанси у списку представлено інформа-
цією за трьома рубриками (див. Ілюстрацію 9). 

1) Архівний шифр – указано архівний шифр мате-
ріалів збирацького сеансу; рубрика переводить корис-
тувача на індивідуальну сторінку обраного збираць-
кого сеансу. 

2) Дата проведення – вказано дату проведення 
збирацького сеансу. 

3) Місце проведення – вказано назву населеного 
пункту (у форматі тип, територіальне, районне й об-
ласне підпорядкування), де було проведено збираць-
кий сеанс; назва населеного пункту переводить кори-
стувача на індивідуальну сторінку відповідного насе-
леного пункту. 

Індивідуальна сторінка збирацького сеансу (див. 
напр.: https://folklore-archive.org.ua/session/1/) містить 
вісімнадцять рубрик (див. Ілюстрації 10, 11 і 12). 

1) Архівний шифр – указано архівний шифр мате-
ріалів збирацького сеансу. 

2) Польове дослідження – указано архівний шифр 
матеріалів польового дослідження, під час якого було 
проведено обраний збирацький сеанс, і рік проведен-
ня дослідження; рубрика переводить користувача на 
індивідуальну сторінку відповідного польового дослі-
дження. 

3) Дата / час початку – указано дату й час початку 
збирацького сеансу. 

4) Дата / час закінчення – указано дату й час за-
кінчення збирацького сеансу. 

5) Свято / будень – рубрика дає змогу вказати ста-
тус дня проведення сеансу: свято чи будень; 

6) Місце проведення – указано назву населеного пу-
нкту (у форматі тип, територіальне, районне й обласне 
підпорядкування13), де було проведено збирацький се-
анс; у процесі електронного архівування архівіст-
оператор вибирає потрібний населений пункт із випад-
ного списку (покажчика населених пунктів), укладеного 
на основі електронної бази даних «Класифікатор 
об’єктів адміністративно-територіаль-ного устрою Укра-
їни» (КОАТУУ) і заздалегідь внесеного в базу даних 
ЕАУФ; назва населеного пункту переводить користува-
ча на індивідуальну сторінку відповідного населеного 
пункту. 

7) Місцева (давня) назва населеного пункту – ру-
брика дає змогу внести регіональні, діалектні, давні 
варіанти назви населеного пункту, де було проведено 
збирацький сеанс, і зокрема назви, зафіксовані під час 
сеансу. 

8) Назва частини населеного пункту – рубрика дає 
змогу внести назву окремої частини населеного пунк-

                                                 
13 З появою в ЕАУФ фольклорних записів з-поза меж Укра-
їни потрібно буде активізувати в цій рубриці відображення 
назви країни. 

ту (присілка, кутка, вулиці та ін.), де було проведено 
сеанс. 

9) Характер і умови проведення – рубрика, яка змо-
гу описати особливості організації сеансу (напр.: сеанс 
імпровізований чи спланований, підготований; вказати 
хто підготував, допоміг підготувати); умови проведення 
(у приміщенні: в хаті, на ґанку, у літній кухні чи просто 
неба: на лавці біля хати, на лавці біля воріт; на пасовись-
ку, на сінокосі); зайнятість респондентів: під час праці, 
святкування, дозвілля тощо. 

10) Контекст запису – рубрика дає змогу охаракте-
ризувати специфіку фіксації фольклорної традиції під 
час збирацького сеансу за трьома типами: 
а)  натуральний контекст – збирацький сеанс у формі 
спостереження: збирач фіксує фольклорне явище 
у   природній ситуації його «живого» побутування, спо-
нтанного виконання без прямого втручання у його пере-
біг (наприклад: під час колядування, великодніх забав 
біля церкви, весілля, виконання пісні за роботою тощо); 
б) штучний контекст – збирацький сеанс у формі опиту-
вання (інтерв’ю): збирач зустрічається з  респондентом і 
проводить розмову: розпитує його про фольклорну тра-
дицію та обрядовість, просить виконати фольклорні 
твори, описати обряди – відтак виконання фольклорних 
творів не «природне», а «штучне», спровоковане з ініці-
ативи збирача; в) комбінований контекст – комбінована 
форма проведення збирацького сеансу: збирач записує 
фольклорне явище в його природному виконанні, а та-
кож просить виконавців пояснити чи прокоментувати 
його перебіг тощо; у   процесі електронного архівування 
архівіст-оператор вибирає тип контексту запису з випа-
дного списку, заздалегідь внесеного в базу даних ЕАУФ. 

11) Присутні слухачі – рубрика дає змогу вказати 
категорії та кількість осіб, які були присутніми (слу-
хачами) під час сеансу (напр.: чоловік, діти респонде-
нтки, сусіди; місцеві селяни, учителька, священик та 
ін.). 

12) Інституція / особа походження запису – вказано 
назву інституції чи ім’я особи, яка є причетною до ство-
рення чи безпосередньо організатором, записувачем 
збирацького сеансу, депонованого в ЕАУФ. 

13) Інституція / особа зберігання запису – вказано 
назву інституції чи ім’я особи, у яких зберігаються ори-
гінали записів збирацького сеансу, депонованого в 
ЕАУФ. 

14) Респонденти – вказано прізвище (дівоче прізви-
ще), ім’я, по батькові та рік народження респондента, а 
також його порядковий номер у переліку респондентів 
збирацького сеансу (цей номер слугує для ідентифікації 
записаної від респондента інформації у  транскрипції се-
ансу, де кожна репліка починається спеціальним індек-
сом з номером її автора, напр., Р-1). – репліка першого 
респондента); рубрика переводить користувача на інди-
відуальну сторінку респондента, яка подає так звану 
«паспортну інформацію» про виконавця та автоматично 
формує списки: а) збирацьких сеансів, у   яких брав уч-
асть респондент, та б) записаних від респондента фольк-
лорних творів (див. напр.: https://folklore-
archive.org.ua/respondent/3/). 

15) Збирачі – вказано прізвище та ім’я збирача, а 
також його порядковий номер у переліку збирачів 
збирацького сеансу (цей номер слугує для ідентифі-
кації реплік збирачів у транскрипції сеансу, де кожна 
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репліка починається спеціальним індексом із номером 
її автора, напр.: З-1). – репліка першого збирача); руб-
рика переводить користувача на індивідуальну сторі-
нку збирача фольклору, яка подає коротку інформа-
цію про нього та автоматично формує списки: а) 
польових досліджень та б) збирацьких сеансів, у яких 
брав участь цей збирач (див. напр.: https://folklore-
archive.org.ua/collector/1/). 

16) Транскриптор – вказано прізвище та ім’я тра-
нскриптора, а також його порядковий номер у перелі-
ку транскрипторів фіксацій збирацького сеансу. 

17) Зміст (загальна кількість записаних одиниць, 
кількість фольклорних творів, кількість коментарів) – 
рубрика в автоматичному режимі генерує нумеро-
ваний список записаних під час збирацького сеансу 
фольклорних творів і коментарів на основі даних, по-
черпнутих з індивідуальної сторінки кожного твору та 
коментаря. Фольклорні твори у списку описані за до-
помогою таких рубрик: а) інципіт (для пісенно-
віршових творів) / сюжет або провідний мотив (для 
прозових творів), б) обставина виконання (якщо та-
ка  є) та в) уснословесний жанр. Етнографічні комен-
тарі у списку представлені стандартизованою назвою 
за відповідним покажчиком. Коментарі, які не мають 
визначеного фольклорно-етнографічного змісту, по-
дані за кількома початковими словами; 

18) Текст – рубрика в автоматичному режимі фо-
рмує наскрізний словесний текст збирацького сеансу 
на основі полів «Текст» та «Примітки» індивідуаль-
них сторінок фольклорних творів і коментарів. 

Рубрики 1—11, 14—16 індивідуальної сторінки 
збирацького сеансу в ЕАУФ сформовано на основі 
рубрик інформаційного (паспортного) бланку зби-
ранького сеансу, який використовується у збирацькій 
та архівній практиці Кафедри україн-ської фолькло-
ристики (див. Ілюстрації 13, 14, 15). 

Від 2020 року стали актуальними очікувані пробле-
ми з коректним відображенням інформації у рубриці 
«Місце проведення» збирацького сеансу. У зв’язку з 
проведенням в Україні з 2015 року адміністративно-
територіальної реформи відбулися значні зміни адмініс-
тративно-територіального поділу країни. У ході рефор-
ми замість понад 11000 місцевих рад було сформовано 
1469 спроможних територіальних громад, а замість 490 
районів – 136 нових районів14. Фактично більшість сіль-
ських населених пунктів змінила своє територіально-
адміністративне під поряд-кування. Відтак ці зміни пот-
рібно коректно відобразити в ЕАУФ і врахувати при-
наймні такі питання: а) відображати на сторінках збира-
цьких сеансів та фольклорних творів територіально-
адміністративний статус населеного пункту на момент 
запису; б)  поряд із ним не менш важливо відображати 
сучасний статус населеного пункту; в) і найважливіше – 
щоб система коректно ідентифікувала інформацію з на-
селеного пункту, враховуючи зміни його територіально-
адміністративного статусу. На момент запуску ЕАУФ 
у    2014 році для визначення населених пунктів було 
використано електронну базу даних «Класифікатор 
об’єктів адміністративно-територіального устрою Укра-
їни» (КОАТУУ) – структурований перелік усіх адмініс-

                                                 
14 Адміністративно-територіальна реформа в Україні // 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/ 

тративно-територіальних одиниць України, який розро-
били й підтримували державні статистичні відомства 
України з 1997 до 2020 року. 2020 року КОАТУУ втра-
тив чинність, його наступником став Кодифікатор адмі-
ністративно-територіальних одиниць та територій тери-
торіальних громад (КАТОТТГ) – національний реєстр 
адміністративно-територіальних одиниць і територій те-
риторіальних громад України. Обидва реєстри, наскіль-
ки мені відомо, технічно не синхронізовані; також новий 
реєстр не “пам’ятає” інформації про населений пункт із 
попереднього реєстру, тож просто автоматично перейти 
з КОАТУУ на КАТОТТГ і вирішити зазначені вище пи-
тання не вдасться. А зважаючи на перманентну незаве-
ршеність реформи та можливі подальші адміністратив-
но-територіальні зміни, узагалі постає питання доціль-
ності використання таких реєстрів для потреб електрон-
ного архівування. Скорішу за все, доведеться створюва-
ти на їх основі власну базу даних населених пунктів, яка 
міститиме інформацію про сучасне та попередні15 тери-
торіально-адміністративні підпорядкування населе-ного 
пункту, історію його назви, а також геолокацію (геогра-
фічні координати: широту й довготу) для візуалізації 
фольклорної інформації із населеного пункту на картах. 
У структурі такої бази даних потрібно передбачити, щоб 
на сторінках «Місце проведення» (польового дослі-
дження, збирацького сеансу) чи «Місце побутування» 
(фольклорного твору, етнографічного явища) назви на-
селених пунктів відображалися у форматі тип, територі-
альне, районне й обласне підпорядкування, країна. Не 
менш актуальна й адаптація цієї бази даних для внесен-
ня й відображення інформації про населені пункти з-
поза меж України (також із урахуванням їх актуального 
й історичного терито-ріально-адміністративного підпо-
рядкування, відповідної термінології). 

І ще одна ремарка щодо розташування рубрики 
«Місце проведення» на сторінках. З погляду важливості 
інформації про географію записів для користувача доці-
льніше перемістити цю рубрику вище, а саме: на сторін-
ці списку збирацьких сеансів розташувати перед рубри-
кою «Дата проведення»; на індивідуальних сторінках 
кожного збирацького сеансу на позицію перед рубрикою 
«Дата / час початку» доречно перенести всі «географіч-
ні» рубрики: «Місце проведення», «Місцева (давня) на-
зва населеного пункту» і «Назва частини населеного пу-
нкту». 

Структурний рівень «Твори», «Коментарі» 

Найнижчим в аналізованій структурі ЕАУФ є 
структурний рівень, який охоплює інформаційні оди-
ниці збирацького сеансу – «Твори» й «Коментарі», 
кожна з яких реалізована своїм набором сторінок 
і таблиць. 

Структурний рівень «Твори» реалізований за 
допомогою двох типів сторінок (і, відповідно, таблиць 
у базі даних): 1) сторінки списку фольклорних творів 

                                                 
15 Очевидно, що йдеться не про всі попередні (історичні) тери-
торіально-адміністративні підпорядкування населеного пункту, 
а лише про актуальні на момент запису депонованих в ЕАУФ 
фольклорних матеріалів. І такі історичні підпорядкування мо-
жна буде додавати в базу даних поступово в міру надходження 
в архів старих записів.  
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та 2) індивідуальних сторінок кожного фольклорного 
твору. 

Сторінка списку фольклорних творів – «Твори» 
(https://folklore-archive.org.ua/works) – в автоматичному 
режимі генерує список фольклорних творів, які розмі-
щені в ЕАУФ, на основі даних, почерпнутих 
з  індивідуальної сторінки кожного фольклорного твору. 

Фольклорні твори у списку представлено інформа-
цією за чотирма рубриками (див. Ілюстрацію 16): 

1) Початок твору (інципіт) – указано інципіт (для 
пісенно-віршових творів) / сюжет або провідний мо-
тив (для прозових творів); рубрика переводить корис-
тувача на індивідуальну сторінку обраного фольклор-
ного твору. 

2) Обставина виконання – зазначено етнографічну 
обставину (якщо таку зафіксовано під час збирацько-
го сеансу), у контексті якої побутує фольклорний 
твір; рубрика переводить користувача на сторінку за-
значеної етнографічної обставини, яка автоматично 
формує список фольклорних творів, що їх виконують 
за цієї обставини (див. напр.: https://folklore-
archive.org.ua/case/188/). 

3) Уснословесний жанр – указано уснословесний 
жанр фольклорного твору; рубрика переводить корис-
тувача на сторінку зазначеного уснословесного жан-
ру, яка автоматично формує список творів цього жан-
ру, наявних у базі даних ЕАУФ. 

4) Місце побутування – указано місце побутування 
фольклорного твору у такому форматі: тип, територіа-
льне, районне й обласне підпорядкування населеного 
пункту; рубрика переводить користувача на індивідуа-
льну сторінку відповідного населеного пункту. 

Індивідуальна сторінка фольклорного твору (див. 
напр.: https://folklore-archive.org.ua/work/15/) містить 
дев’ятнадцять рубрик (див. Ілюстрації 17, 18). 

1) Архівний шифр сеансу – указано архівний шифр 
збирацького сеансу, під час якого було записано твір; 
рубрика переводить користувача на індивідуальну сто-
рінку відповідного збирацького сеансу; 

2) Порядковий номер у сеансі – указано порядко-
вий номер фольклорного твору у списку фольклорно-
етнографічних одиниць (творів і коментарів), записа-
них під час збирацького сеансу. 

3) Початок твору / інципіт – указано інципіт (для 
пісенно-віршових творів) / сюжет або провідний мо-
тив (для прозових творів; подано у клямрах). 

4) Текст – подано словесний текст фольклорного 
твору на основі транскрипції технічного запису твору; 

5) Музичні інструменти – вказано музичний інстру-
мент, на якому виконали твір; у процесі електронного 
архівування твору архівіст-оператор вибирає назву му-
зичного інструмента з випадного списку (покажчик му-
зичних інструментів), заздалегідь унесеного в базу да-
них ЕАУФ; рубрика переводить користувача на сторінку 
зазначеного музичного інструмента, яка автоматично 
формує список творів, виконаних на цьому інструменті. 

6) Коментар (респондента, збирача, транскриптора) – 
подано текст коментарів, які стосуються обраного фольк-
лорного твору і постали у процесі його записування (ко-
ментарі респондента, збирача) чи опрацювання (комента-
рі транскриптора, упорядника та ін.); 

7) Комунікативний контекст – зазначено наяв-
ність (словом «так») чи відсутність (словом «ні») у 

збирацькому сеансі фіксації комунікативної ситуації, 
у якій постав фольклорний твір; згідно з  нашим за-
думом у варіанті «так» рубрика покликана зосередити 
увагу користувача на комунікативній ситуації, яка ро-
згорталася до, після чи в момент виконання фолькло-
рного твору, і спонукати користувача ознайомитися з 
коментарями, наявними в  тексті збирацького сеансу 
перед чи після тексту твору, або ж у самому тексті 
(див. попередню рубрику «Коментар (респондента, 
збирача, транскриптора)»). 

8) Обрядовий контекст – зазначено наявність 
(словом «так») чи відсутність (словом «ні») 
у  збирацькому сеансі фіксації обрядової ситуації (чи 
інформації про обрядову ситуацію), у якій постав 
фольклорний твір; згідно з нашим задумом у варіанті 
«так» рубрика покликана спонукати користувача 
ознайомитися з етнографічною ситуацією чи етног-
рафічними коментарями, які «оточують» твір. 

9) Обставина виконання – зазначено етнографічну 
обставину, у контексті якої побутує фольклорний 
твір; у процесі електронного архівування твору архі-
віст-оператор вибирає визначення обставини вико-
нання з випадного списку (покажчика обставин вико-
нання), заздалегідь внесеного у базу даних ЕАУФ; 
рубрика переводить користувача на сторінку зазначе-
ної етнографічної обставини, яка автоматично формує 
список фольклорних творів, які виконують за цієї об-
ставини (див. напр.: https://folklore-
archive.org.ua/case/188/). 

10) Уснословесний жанр – указано уснословесний 
жанр фольклорного твору; у процесі електронного ар-
хівування твору архівіст-оператор вибирає визначен-
ня жанру з випадного списку (покажчика уснословес-
них жанрів), заздалегідь унесеного в базу даних 
ЕАУФ; рубрика переводить користувача на сторінку 
зазначеного уснословесного жанру, яка автоматично 
формує список творів цього жанру, наявних у базі да-
них ЕАУФ (див. напр.: https://folklore-
archive.org.ua/wgenre/107/). 

11) Народномузичний жанр – вказано народномузи-
чний жанр фольклорного твору; у процесі електронного 
архівування твору архівіст-оператор вибирає визначення 
жанру з випадного списку (покажчика народномузичних 
жанрів), заздалегідь внесеного у базу даних ЕАУФ; руб-
рика переводить користувача на сторінку зазначеного 
народномузичного жанру, яка автоматично формує спи-
сок творів цього жанру, наявних у базі даних ЕАУФ. 

12) Жанр (народне визначення) – подано жанрове 
визначення твору, як його назвав (якщо його назвав) 
респондент під час збирацького сеансу. 

13) Місце побутування – указано місце побутування 
фольклорного твору (населений пункт, регіон) за свід-
ченнями респондента чи з інших джерел; якщо такої ін-
формації не внесено в поле рубрики, система за замов-
чуванням автоматично вказує у цій рубриці населений 
пункт (у форматі тип, територіальне, районне й обласне 
підпорядкування), де відбувся збирацький сеанс, під час 
якого було зафіксовано твір; рубрика переводить корис-
тувача на індивідуальну сторінку відповідного населе-
ного пункту.  

14) Респонденти – указано порядковий номер, 
прізвище (дівоче прізвище), ім’я, по батькові та рік 
народження респондента, який виконав обраний 
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фольклорний твір; у процесі електронного архівуван-
ня твору архівіст-оператор вибирає респондента-
виконавця твору з переліку респондентів збирацького 
сеансу; рубрика переводить користувача на індивіду-
альну сторінку респондента. 

15) Збирачі – указано порядковий номер, прізви-
ще та ім’я збирача, який записав обраний фольклор-
ний твір; у процесі електронного архівування твору 
система автоматично заповнює рубрику, вказуючи 
збирача чи збирачів, які брали участь у відповідному 
збирацькому сеансі; рубрика переводить користувача 
на індивідуальну сторінку збирача фольклору. 

16) Транскриптор – указано порядковий номер, 
прізвище та ім’я транскриптора. 

17) Мотиви – ця рубрика дає змогу відобразити на-
бір основних словесних мотивів, які складають сюжет 
фольклорного твору; у процесі електронного архівуван-
ня твору архівіст-оператор вибирає визначення мотивів з 
випадного списку (мотивного покажчика), заздалегідь 
внесеного у базу даних ЕАУФ16; кожне визначення мо-
тиву в рубриці переводить користувача на сторінку об-
раного мотиву, яка автоматично формує список фольк-
лорних творів, у яких наявний цей мотив; рубрику поки 
що не активовано. 

18) Аудіозапис – рубрика містить програвач зву-
кових файлів (аудіоплеєр), який дає змогу прослухати 
аудіозапис обраного фольклорного твору; у перспек-
тиві заплановано вдосконалити програвач, додавши 
до нього опції навігації в аудіозапису. 

19) Дані про аудіозапис – розділ сторінки, який 
містить рубрики для представлення технічної інфор-
мації про аудіозапис твору: а) Архівний шифр запи-
су – вказано архівний шифр аудіозапису (ідеться про 
аудіозапис перебігу збирацького сеансу), у якому за-
писано фольклорний твір; б) Архівний формат – вка-
зано формат (форма фіксації та файлове розширення), 
у якому зберігається аудіозапис у Фольклорному ар-
хіві КУФ; в) Рівень якості – подано суб’єктивну хара-
ктеристику якості аудіозапису фольклорного твору; г) 
Пристрій – названо тип і марку звукозаписувального 
пристрою, за допомогою якого було записано фольк-
лорний твір. 

                                                 
16 Зазначений мотивний покажчик ЕАУФ розбудований за 
принципом і на матеріалі «Покажчика мотифем і мотивів ук-
раїнської соціально-побутової лірики» Оксани Кузьменко 
в тісній співпраці з авторкою (Кузьменко, 2013, с. 126–163). 
Це цілком новітній інструмент, який дасть змогу маркувати 
домінуючі мотиви широкого пласту фольклорних творів і в 
перспективі стане незамінним засобом згромадження матері-
алу для порівняльних досліджень змісту фольклорної тради-
ції. Щоправда, сьогодні мотивний покажчик ЕАУФ ще не 
працює: його активізація вимагає іншої стратегії, аніж робота 
з покажчиками жанрів та обставин виконання. Аналіз мотив-
ного фонду фольклорного твору – це доволі складна і часоза-
тратна праця, яку, вважаємо, не ефективно провадити безпо-
середньо у процесі архівного депонування польового фольк-
лорного матеріалу (це дуже гальмує накопичення фондів). 
Значно продуктивніше аналізувати й маркувати мотиви, якщо 
працювати з групою відсортованих творів одного жанру чи 
тематичного пласту. Тож зараз запуск мотивного покажчика 
в ЕАУФ відкладено до моменту, коли в  межах головних 
фольклорних жанрів (пластів) буде нагромаджено репрезен-
тативний обсяг архівного матеріалу, а також, коли з’являться 
робочі руки для такої праці (Вовчак, 2017а, с. 189). 

У наступному оновленні ЕАУФ плануємо внести 
низку змін в індивідуальну сторінку фольклорного 
твору:  

– назву рубрики «Початок твору / інципіт» зміни-
ти на «Інципіт / сюжет твору», щоб вона чітко відо-
бражала логіку «називання» фольклорних творів: ін-
ципіт – для пісенно-віршових творів; сюжет або про-
відний мотив – для прозових творів; 

– додати рубрику «Дата запису», яку сторінка ав-
томатично заповнюватиме на основі даних рубрики 
«Дата / час початку» індивідуальної сторінки відпові-
дного збирацького сеансу, під час якого було записа-
но фольклорний твір; 

– змінити порядковість описаних вище рубрик  
1—17 індивідуальної сторінки фольклорного твору і зо-
крема розмістити їх у такому порядку (тут із доданою 
рубрикою): 1) архівний шифр сеансу; 2) порядковий но-
мер у сеансі; 3) інципіт/сюжет твору; 4) текст; 5) музичні 
інструменти; 6) коментар (респондента, збирача, транск-
риптора); 7) комунікативний контекст; 8) обрядовий 
контекст; 9) обставина виконання; 10) місце побутуван-
ня; 11) дата запису; 12) респонденти; 13) збирачі; 14) 
транскриптор; 15) уснословесний жанр; 
16) народномузичний жанр; 17) жанр (народне визна-
чення); 18) мотиви. Мета перегрупування – розташувати 
рубрики на сторінці чітко за «жанровою» ознакою пода-
ної у них інформації: архівна, змістова, паспортна, ана-
літична інформація. Можливо, це групування рубрик 
буде доречно додатково візуалізувати. 

 
Структурний рівень “Коментарі” реалізовано за 

допомогою двох типів сторінок / таблиць у базі даних: 
1) сторінки списку коментарів та 2) індивідуальних 
сторінок кожного коментаря. 

Сторінка списку коментарів – «Коментарі: спи-
сок інципітів» (https://folklore-archive.org.ua/ 
comments) – в автоматичному режимі генерує список 
так званих інципітів коментарів (фактично стандарти-
зованих назв свят, обрядів і вірувань) за рубриками 
(див. Ілюстрацію 19): а) свята (нерухомі); б) свята 
(рухомі); в) календарні обряди; г) родинні обряди; г) 
оказіональні обряди; д) оказії / обряди господарські 
(землеробство); е) оказії / обряди господарські (тва-
ринництво); є) оказії / обряди господарські (збираль-
ництво); ж) свята, дозвілля (оказії / обряди невироб-
ничі); з) демонологічні вірування. У процесі елект-
ронного архівування коментарів архівіст-оператор 
обирає стандартизовану назву коментаря зі спеціаль-
ного покажчика «Інципіт коментаря», інтегрованого у 
бази даних ЕАУФ. Кожну рубрику в списку сторінки 
можна розкрити й побачити підпорядкований їй спи-
сок стандартизованих назв коментарів (див. Ілюстра-
цію 20). У списку рубрики наявні лише ті стандарти-
зовані назви, якими позначено бодай один коментар, 
внесений в ЕАУФ (так звані «порожні» назви у спис-
ку не розміщено). Кожен рядок списку назв перево-
дить користувача на окрему сторінку, яка автоматич-
но генерує список коментарів з обраною назвою (див. 
напр.: https://folklore-archive.org.ua/ 
comments/incipit/12/). Коментарі у списку представ-
лені автоматичною назвою, яка містить архівний 
шифр збирацького сеансу, дату проведення сеансу та 
порядковий номер коментаря у списку фольклорно-
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етнографічних одиниць (творів і коментарів), записа-
них під час збирацького сеансу (див. Ілюстрацію 21). 
Ця назва переводить користувача на індивідуальну 
сторінку обраного коментаря. 

Індивідуальна сторінка коментаря (див. напр.: 
https://folklore-archive.org.ua/comment/2109/) містить 
одинадцять рубрик (див. Ілюстрації 22, 23). 

1) Архівний шифр сеансу – указано архівний шифр 
збирацького сеансу, під час якого було записано комен-
тар; рубрика переводить користувача на індивідуальну 
сторінку відповідного збирацького сеансу. 

2) Порядковий номер у сеансі – указано порядко-
вий номер коментаря у списку фольклорно-
етнографічних одиниць (творів і коментарів), записа-
них під час збирацького сеансу. 

3) Початок коментаря / інципіт – указано стандар-
тизовану назву коментаря згідно зі спеціальним по-
кажчиком «Інципіт коментаря», інтегрованим у бази 
даних ЕАУФ; стандартизована назва коментаря пере-
водить користувача на окрему сторінку, яка автома-
тично генерує список коментарів із такою назвою 
(див. напр.: https://folklore-
archive.org.ua/comments/incipit/191/). 

4) Текст – подано словесний текст коментаря на 
основі транскрипції технічного запису твору. 

5) Коментар (респондента, збирача, транскрип-
тора) – подано текст коментарів (у значенні 
роз’яснень, доповнень та ін.), які стосуються обраного 
коментаря і постали в процесі його записування (ко-
ментарі респондента, збирача) чи опрацювання (ко-
ментарі транскриптора, упорядника та ін.). 

6) Місце побутування – вказано місце побутування 
звичаю, обряду чи іншого фольклорно-етнографічного 
явища, описаного в коментарі; інформація про місце по-
бутування подана за свідченнями респондента чи 
з  інших джерел; якщо таку інформацію не внесено 
в  поле рубрики, система за замовчуванням автоматично 
вказує у цій рубриці населений пункт (у форматі тип, 
територіальне, районне й обласне підпорядкування), де 
відбувся збирацький сеанс, під час якого було зафіксо-
вано коментар; рубрика переводить користувача на ін-
дивідуальну сторінку відповідного населеного пункту. 

7) Респонденти – указано порядковий номер, прі-
звище (дівоче прізвище), ім’я, по батькові та рік наро-
дження респондента, який надав обраний коментар; у 
процесі електронного архівування твору архівіст-
оператор вибирає респондента-автора коментаря з пе-
реліку респондентів збирацького сеансу; рубрика пе-
реводить користувача на індивідуальну сторінку рес-
пондента. 

8) Збирачі – вказано порядковий номер, прізвище 
та ім’я збирача, який записав обраний коментар; у 
процесі електронного архівування твору система ав-
томатично заповнює рубрику, указуючи збирача чи 
збирачів, які брали участь у відповідному збирацько-
му сеансі; рубрика переводить користувача на індиві-
дуальну сторінку збирача фольклору. 

9) Транскриптор – указано порядковий номер, 
прізвище та ім’я транскриптора. 

10) Аудіозапис – рубрика містить програвач зву-
кових файлів (аудіоплеєр), який дає змогу прослухати 
аудіозапис обраного коментаря; у  перспективі запла-

новано вдосконалити програвач, додавши до нього 
опції навігації в аудіозапису. 

11) Дані про аудіозапис – розділ сторінки, який 
містить чотири рубрики для представлення технічної 
інформації про аудіозапис коментаря: а) архівний 
шифр запису – вказано архівний шифр аудіозапису 
(йдеться про аудіозапис перебігу збирацького сеансу), 
у якому записано коментар; б) архівний формат – ука-
зано формат (форма фіксації та файлове розширення), 
у якому зберігається аудіозапис у Фольклорному ар-
хіві КУФ; в) рівень якості – подано суб’єктивну хара-
ктеристику якості аудіозапису коментаря; г) прист-
рій – названо тип і марку звукозаписувального при-
строю, за допомогою якого було записано коментар. 

У наступному оновленні ЕАУФ на індивідуальній 
сторінці коментаря заплановано зробити такі зміни: 
1)  змінити назву рубрики «Початок комен-
таря / інципіт» на «Стандартизована назва коментаря», 
позаяк у разі називання коментарів використання термі-
ну «інципіт» некоректне; 2) додати рубрику «Дата запи-
су», яку сторінка автоматично заповнюватиме на основі 
даних рубрики «Дата / час початку» індивідуальної сто-
рінки відповідного збирацького сеансу, під час якого бу-
ло записано коментар.  

Окрім розглянутих вище змін і виправлень окре-
мих сторінок ЕАУФ, ми плануємо в майбутньому 
оновленні Електронного архіву на всіх сторінках для 
кожної рубрики дати спеціальні роз’яснення-довідки 
(у формі на зразок pop-up вікон), у яких коротко розк-
рити зміст і призначення рубрики (на зразок описів, 
зроблених вище у цій статті). Це допоможе зробити 
сайт ЕАУФ більш дружнім до широкого кола корис-
тувачів, які не мають досвіду користування наукови-
ми архівами та науковою інформацією. 

 
Завдяки використанню технології баз даних в 

ЕУАФ вдалося «поглибити» архівне опрацювання 
польового фольклорного матеріалу до рівня окремого 
фольклорного твору. Базовою одиницею організації 
архівних документів в ЕАУФ, як і в Фольклорному 
архіві КУФ, залишається одиниця зберігання (збира-
цький сеанс) – як тека, де фізично розташовані файли 
фіксацій (аудіо- та відеозаписи, фотографії). Однак у 
площині інформаційній ми маємо змогу розкладати 
зміст збирацького сеансу на ще менші одиниці – 
фольклорні твори й коментарі – та здійснювати їх 
систематизацію та облік.  

Процес архівної організації – виокремлення й упо-
рядкування – фольклорних творів (і коментарів) як ін-
формаційних одиниць збирацького сеансу відбувається 
в ЕАУФ на основі текстової інформації, отриманої шля-
хом транскрибування фіксацій збирацького сеансу (го-
ловно аудіозаписів), а також текстових записів у «польо-
вих зошитах» збирачів. Він не супроводжується будь-
якими змінами фізичних характеристик фіксацій як ма-
теріальних архівних документів (на зразок «порізки» 
електронних файлів аудіо- чи відеозаписів збирацьких 
сеансів на окремі треки фольклорних творів). У базі да-
них ЕАУФ архівіст за допомогою технології маркерів 
створює унікальний зв’язок між кожною інформаційною 
одиницею збирацького сеансу (твором чи коментарем) 
та фіксацією цього збирацького сеансу (аудіо- та/чи ві-
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деозаписом) за часом початку відтворення цієї одиниці в 
аудіо- та/чи відеозапису (див. Ілюстрацію 25). 

І ще один момент, важливий для правильного ро-
зуміння логіки побудови ЕАУФ. Комплекс баз даних 
ЕАУФ логікою зв’язків і відношень між даними та 
об’єктами в основних рисах нагадує структуру 
комп’ютерного каталогу Фольклорного архіву КУФ 
(див. Ілюстрацію 4), подібною є й логіка фондової ор-
ганізації архівних документів. Водночас суттєвою но-
вацією фольклорного архівування в ЕАУФ стала мо-
жливість скоординованої організації не лише архівних 
документів як фізичних об’єктів, а й інформації, яка 
відбиває зміст цих документів (первинна архівна ін-
формація або документна інформація), та інформації, 
яка є аналітико-синтетичним опрацюванням змісту 
документів (вторинна інформація). Архівна організа-
ція цих різнотипних архівних об’єктів, як переконує 
наш досвід побудови ЕАУФ, потребує уважного під-
ходу. 

В ЕАУФ ми застосовуємо принцип паралельного 
співіснування різних типів архівних об’єктів і можли-
вих зв’язків між ними. Модель такого співіснування 
можна зобразити схематично у трьох площинах (див. 
Ілюстрацію 24). На моделі виразно бачимо, що, на-
приклад, фіксації збирацького сеансу (аудіо- й відео-
запис, фото) та фольклорні твори (і   коментарі) роз-
ташовані на однаковому – найнижчому – рівні архів-
ної структури ЕАУФ (рівень документа) – як складові 
збирацького сеансу. Але вони належать до різних 
площин за типом архівних об’єктів: фіксація функці-
онує у площині фізичних об’єктів як матеріальний 
документ (який має своє фізичне тіло – носій у вигля-
ді комп’ютерного файлу, раніше – касети тощо). На-
томість фольклорний твір і коментар належать до 
площини первинної (документної) інформації, адже 
вони постають як інформація у процесі аналізу мате-
ріального документа (наприклад, аудіофіксації). У 
нашій концепції електронного архівування, отже, 
фольклор-ний твір і коментар не трактовано як фізич-
ні об’єкти, й у правильності такого трактування нас 
переконує досвід роботи з польовим матеріалом, осо-
бливо прозовим, коли науковці часто не можуть чітко 
встановити межі фольклорного твору в комуніка-
ційному потоці; або ж узагалі вагаються, чи те, що 
звучить у запису, a priori є твором чи ні (про це вже 
йшлося вище). Між кожним фольклорним твором 
(і коментарем) та фіксацією встановлено унікальний 
зв’язок, який умовно називаємо сурядним. 

Так само “паралельно” розташовані в різних пло-
щинах і перебувають у сурядному зв’язку архівні 
об’єкти, що представляють первинну й вторинну 
(аналітико-синтетичну) інформацію, наприклад: 
фольклорний твір і його жанрове визначення, комен-
тар і його інципіт (стандартизована назва) (Ілюстрація 
24). 

Чітка ідентифікація об’єктів архівування за їх ти-
пом, укладання структур (особливо ієрархічних) лише з 
однотипних об’єктів, а отже незмішування в одній стру-
ктурі об’єктів різних типів, пов’язування різнотипних 
об’єктів і структур винятково сурядними зв’язками, на 
наше глибоке переконання, – важлива запорука побудо-
ви ефективної архівної конструкції, яка даватиме архіву 
можливість за потреби інтегрувати нові форми й види 

документів та інформації. Особливо актуальна така ви-
мога в умовах електронного архівування, коли технічна 
межа поміж різними архівними об’єктами (документом, 
документною інформацією та вторинною інформацією) 
дещо стирається, оскільки всі вони в архівних базах да-
них існують у вигляді цифрової інформації. І власне тут 
виникає загроза змішування, яка в багатьох випадках 
виявляється кризовою для архівної системи: цілком без-
перспективним, зокрема, є залучення в ієрархічну струк-
туру організації матеріальних архівних документів яко-
гось аналітичного критерію, наприклад, наукових кла-
сифікаційних систем. Із розвитком науки вони можуть 
зазнавати змін або ж узагалі вийти з ужитку – це означа-
тиме руйнування одного з елементів ієрархічної струк-
тури, що загрожує крахом архівній системі загалом. 

 
Розбудовуючи структуру ЕАУФ на основі склад-

них наукових моделей і концепцій, ми намагалися за-
класти в наш архів максимум можливостей для ком-
плексного електронного депонування та презентації 
польового фольклорного матеріалу. І це стало однією 
з концептуальних особливостей ЕАУФ, яка вирізняє 
його з-поміж численних баз даних нематеріальної ку-
льтурної спадщини, що функціонують сьогодні в Ін-
тернет-просторі. Фольклорний твір в ЕАУФ (як най-
більш шуканий об’єкт у фольклорному архіві) постає 
перед користувачем не абстрактно й ізольовано – лиш 
у вигляді словесного (і/чи музичного) тексту, аудіо- 
і/чи відеозапису, зі стандартним набором метаданих 
(час і місце запису, «паспорти» респондента й збирача 
та ін.), але як складова комплексу – збирацького сеан-
су (і ширше – польового дослідження), в оточенні й у 
взаємозв’язках з іншими фольклорними явищами й 
контекстною інформацією, які вдалося зафіксувати 
збирачеві. Спектр контекстної інформації сягає від 
площини функціонування фольклорного твору (кому-
нікативна ситуація, виконавське середовище, обрядові 
й побутові обставини реалізації твору та ін.) до пло-
щини наукового дослідження фольклорної традиції 
(перебіг збирацького сеансу, польового дослідження). 
У результаті ЕАУФ постає як джерельний комплекс, 
що не лише пропонує своєму користувачеві сталий 
набір інформації про якийсь фольклорний твір (у ви-
гляді окремої статичної інтернет-сторінки), але також 
дає можливість здобувати нову інформацію, само-
стійно рухаючись наявними зв’язками й контекстами 
фольклорного твору як архівного документа. Такий 
формат презентації / доступу до фольклорних явищ 
в  електронному архіві, на нашу думку, сприятиме 
значно глибшому пізнанню реальної природи функці-
онування фольклорної традиції. 

Водночас доволі складна архівна структура 
ЕАУФ з численними й різноманітними зв’язками між 
документами має потенціал стати перспективною ба-
зою для розгортання вужчих, спеціалізованих систем 
презентації і доступу до документів, які можуть спе-
ціалізуватися за об’єктом, тематикою, користувачем, 
функціоналом тощо. Правильність цієї нашої візії не-
щодавно підтвердилася досвідом угорських колег: 
«Угорські архівісти пішли технічним шляхом ство-
рення загальної бази даних (Super-database), яка 
об’єднала всі архівні документи Інституту музиколо-
гії: аудіовізуальні документи, їх метадані, зв’язки та 
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ін. [...] Очевидно, що користування такою величез-
ною базою даних є не вельми простою справою, го-
ловно через дуже складний шлях доступу до конкре-
тних даних. Відтак, щоб полегшити користувачеві 
пошук, угорські архівісти, залучаючи технології API 
(application programming interface), формують спеці-
алізовані бази даних (і, відповідно, сайти на їх осно-
ві) із вужчим пошуковим запитом, які допомагають 
користувачеві зосереджуватися на конкретному ма-
теріалі» (Вовчак, 2021, с. 225–226). 

 
Описуючи досвід архівного опрацювання польо-

вих фольклорних матеріалів у Фольклорному архіві 
КУФ та Електронному архіві українського фолькло-
ру я, з одного боку, прагнув поділитися архівними 
моделями, які реально працюють з українським 
фольклорним матеріалом та практикованими у нас 

методиками фіксації фольклорної традиції. І буду 
дуже радий, якщо мій досвід допоможе співробітни-
кам архівних інституцій чи власникам приватних ко-
лекцій вирішити назрілі проблеми. З іншого боку, 
мені дуже хотілося б активізувати дискусію із цієї 
проблематики серед колег-архівістів задля вироб-
лення уніфікованих, спільних стратегій архівування 
фольклорних документів. Це створило б у недалеко-
му майбутньому надійну основу для інституалізації 
фольклорної архівної праці, зокрема завдяки ство-
ренню центральної інституції з умовною назвою на 
зразок «Центральний електронний архів українсько-
го фольклору», яка стала б координаційним осеред-
ком архівної роботи фольклористів і, на мою думку, 
суттєво підвищила наші шанси зі збереження доку-
ментів нематеріальної культурної спадщини україн-
ського народу.  
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Ілюстрації 

Ілюстрація 1. Умовна схема постання фольклорного польового матеріалу. 

1) «на початку» кожної фольклорної фіксації як процесу і документа стоїть 
польове дослідження фольклорної традиції; 

польове дослідження 
↓ 

2) під час польового дослідження збирач чи збирацька група виконують 
пошуково-збирацьку роботу; 

збирач / збирацька група 
↓ 

3) пошуково-збирацька робота реалізується шляхом проведення 
збирацьких сеансів; 

збирацький сеанс 
↓ 

4) під час збирацького сеансу збирач за допомогою різноманітних 
технічних засобів виконує фіксацію фольклорної традиції (Вовчак, 2017б, 
с. 323) 

фіксація 
(аудіо-, відео-, фото-,  

текстова фіксація) 
↓ 

5) і фіксує фольклорні явища (фольклорні твори та їх численні 
контексти: комунікативний, виконавський, побутовий, обрядовий, 
загальнокультурний та ін.) 

фольклорне явище 
(фольклорний твір, фольклорно-

етнографічний коментар1) 

Ілюстрація 2. Модель організації архівних документів за фондовою системою. 

Фонд 
↓ 

Серія 
↓ 

Справа 
↓ 

Документ 

 

Ілюстрація 3. Загальна структура архівних фондів Фольклорного архіву КУФ. 

Структурний 
рівень архіву 

Елемент схеми 
постання 

фольклорного 
матеріалу 

Зміст архівних документів 

Фонд – 
найвищий 
структурний 
рівень архіву 

тип польового 
дослідження 

– сукупність архівних документів, сформована з фольклорних фіксацій, 
виконаних під час фольклористичних польових досліджень визначеного типу (за 
формою проведення, статусом учасників й організаторів тощо: наприклад, 
студентські фольклористичні практики експедиційного типу; студентські 
фольклористичні практики стаціонарного типу за місцем проживання). 

Серія – 
структурна 
одиниця фонду 

польове 
дослідження 

– сукупність архівних документів, сформована з фольклорних фіксацій, 
виконаних у межах одного фольклористичного польового дослідження 
(наприклад, студентської фольклористичної практики) зусиллями усіх його 
учасників (наприклад, скерованих на практику в офіційному порядку студентів 
академічної групи і викладачів-керівників практики, а також волонтерів). 

Справа – 
структурна 
одиниця серії 

збирач / 
збирацька група 

– сукупність архівних документів, сформована з фольклорних фіксацій, 
виконаних у межах одного фольклористичного польового дослідження 
зусиллями одного збирача чи збирацької групи. 

Одиниця збері-
гання – 
структурна 
одиниця справи 

збирацький сеанс – сукупність архівних документів, сформована з фольклорних фіксацій, 
виконаних у межах одного фольклористичного польового дослідження 
зусиллями одного збирача чи збирацької групи під час одного збирацького 
сеансу (який характеризують як одноразове явище, що відбулося в означеному 
місці і в означений час). Одиниця зберігання архівних документів – збирацький 
сеанс – є базовою одиницею організації, систематизації та обліку архівних 
документів у Фольклорному архіві КУФ. 

Документ – 
найменша 
неподільна 
смислова архівна 
одиниця 

фіксація – окрема фіксація збирацького сеансу, виконана за допомогою визначеного 
технічного засобу (фіксація звуку – аудіозапис; фіксація рухомих зображень – 
відеозапис; фіксація статичних зображень – фотографія) чи якимось іншим 
способом (запис словесного чи музичного тексту за допомогою літер і нот від 
руки). 

                                                 
1 Терміном «коментарі» у збирацькій та архівній практиці Кафедри української фольклористики і Фольклорного архіву 
КУФ позначаємо різносторонню контекстну інформацію (найчастіше описи обрядів, звичаїв, вірувань, ігор та ін.), яка пос-
тає у процесі комплексної фіксації фольклору під час збирацького сеансу. Зважаючи на фактографічну цінність такої інфор-
мації (особливо для розуміння природи функціонування фольклорної традиції), її трактуємо поряд із фольклорними творами 
як окремі інформаційні одиниці збирацького сеансу. 
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Ілюстрація 4. Модель архівної організації польових фольклорних матеріалів (перша і друга колонки зліва), фра-
гмент структури електронних архівних фондів Фольклорного архіву КУФ (колонка справа). 

Ілюстрація 5. Сторінка текстової транскрипції збирацького сеансу з виокремленими інформаційними одиниця-
ми сеансу (етнографічним коментарем і фольклорними творами). 
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Ілюстрація 6. Стрічка головного меню на інтернет-сторінці ЕАУФ (https://folklore-archive.org.ua/). 
 

 

 
 

Ілюстрація 7. Сторінка списку польових досліджень – «Польові дослідження»  
(https://folklore-archive.org.ua/expeditions), фрагмент. 
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Ілюстрація 8. Індивідуальна сторінка польового дослідження «Бойківщина – 2008 (Львів – Турка – Лімна)» 
(https://folklore-archive.org.ua/expedition/1/), фрагмент. 

 

 
Ілюстрація 9. Сторінка списку збирацьких сеансів – «Сеанси» 

(https://folklore-archive.org.ua/sessions), фрагмент. 
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Ілюстрація 10. Індивідуальна сторінка збирацького сеансу  
(https://folklore-archive.org.ua/session/1/), фрагмент № 1. 

 
Ілюстрація 11. Індивідуальна сторінка збирацького сеансу  
(https://folklore-archive.org.ua/session/1/), фрагмент № 2. 
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Ілюстрація 12. Індивідуальна сторінка збирацького сеансу  
(https://folklore-archive.org.ua/session/1/), фрагмент № 3. 
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Ілюстрація 13. Інформаційний (паспортний) бланк збирацького сеансу (фрагмент № 1). 
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Ілюстрація 14. Інформаційний (паспортний) бланк збирацького сеансу (фрагмент № 2). 



Andriy Vovchak. Archival Organization of Electronic Field Folklore Materials 
 

ISSN 2522-4212   Problems of Music Ethnology. 2022. Iss. 17                                              71 

 

  

Ілюстрація 15. Інформаційний (паспортний) бланк збирацького сеансу (фрагмент № 3). 
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Ілюстрація 16. Сторінка списку фольклорних творів – «Твори»  
(https://folklore-archive.org.ua/works), фрагмент. 
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Ілюстрація 17. Індивідуальна сторінка фольклорного твору  
(див., наприклад, https://folklore-archive.org.ua/work/15/), фрагмент № 1.  

 

Ілюстрація 18. Індивідуальна сторінка фольклорного твору  
(https://folklore-archive.org.ua/work/15/), фрагмент № 2. 
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(https://folklore-archive.org.ua/comments).
 

 

 
Ілюстрація 20. Сторінка «Коментарі: список інципітів» (https://folklore-archive.org.ua/comments),  

фрагмент сторінки з розкритою рубрикою «Свята (нерухомі)». 
 

  

Ілюстрація 19. Сторінка «Коментарі: список інципітів»  
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Ілюстрація 21. Сторінка списку коментарів зі стандартизованою назвою  

«Різдво (Рождество; Різдво Христове)» (https://folklore-archive.org.ua/comments/incipit/12/).   

 
 

Ілюстрація 22. Індивідуальна сторінка коментаря 
(https://folklore-archive.org.ua/comment/2109/), фрагмент № 1. 
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Ілюстрація 23. Індивідуальна сторінка коментаря  

(https://folklore-archive.org.ua/comment/2109/), фрагмент № 2.  

 

 Ілюстрація 24. Принцип співіснування різних типів архівних об’єктів 
і можливих зв’язків між ними в ЕАУФ.
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Ілюстрація 25. Сторінка редагування даних про аудіозапис зі списком маркерів хронометражу (початку 
звучання в аудіозапису) інформаційних одиниць сеансу в Майстерні ЕАУФ.  
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Archival Organization of Electronic Field Folklore Materials 
Considered such an important element of folklore archiving as the archival organization of electronic field folklore materials 

(different forms of recording: audio and video recording, photography, verbal recording/transcription). The prerequisites of the issues 
in the context of the digital era of information technology development and its impact on Ukrainian folkloristics (in technical and 
methodological areas) are outlined. The main content of the article is the coverage of the experience of processing electronic folklore 
documents, which the author has developed over the past 18 years together with colleagues from the Department of Ukrainian Folk-
lore named after Academician Filaret Kolessa and the Laboratory of Folklore Studies of the Ivan Franko University of Lviv: this is 
the experience of arranging the field records in the Folklore Archive of the Department of Ukrainian Folklore and in the Electronic 
Archive of Ukrainian Folklore (www.folklore-archive.org.ua). The problems are covered in two perspectives: theoretical and applied, 
which are presented in separate sections of the article. 

In the section "Theoretical principles of the archival organization of field folklore materials" the principle of the origin of the 
document is analyzed, which is the basis of the special model of the archival organization of field folklore materials, according to 
which the digital funds of the Folklore Archive of the Department of Ukrainian Folklore (DUF) were developed, and later the struc-
ture of the Electronic Archive of Ukrainian Folklore (EAUF) was designed. In the section "Practice of archival organization of field 
folklore materials" the specifics of the practical implementation of the proposed model of the archival organization of field folklore 
materials in the structure of the funds of the Folklore Archive of DUF and EAUF are considered in detail. The specifics of the struc-
ture of the electronic archive funds of DUF are emphasized separately, the set and configuration of structural elements of which are 
determined by the academic (university) type of archive: its funds appeared as a result of the implementation of the educational pro-
cess - the implementation of folkloristic practice by philology students, and the Archive itself was organized for the purpose of pre-
serving student folklore records. The practical implementation of the model of the archival organization of field folklore materials in 
the structure of the EAUF archival funds is considered according to the trajectory of movement through the pages of the electronic 
archive, which reflects the skeletal structure of connections and relationships between data in the EAUF. Not only the existing con-
tent posted on the EAUF pages (data, objects and connections between them) were discussed, but also the ideas that arose in the au-
thor and his colleagues after the completion of the development and during the exploitation of the Electronic Archive and which are 
waiting for their implementation in its subsequent versions (updates). 

The presented experience of folklore archiving is intended to initiate a discussion among colleagues archivists in order to devel-
op unified, common strategies for the organization of folklore archival documents. 

Key words: field folklore material, electronic folklore document, organization of archival documents, Folklore Archive of the 
Department of Ukrainian Folklore (DUF), Electronic Archive of Ukrainian Folklore (EAUF) 
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