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ПРЕАМБУЛА
Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону нематеріальної
культурної спадщини (Далі – НКС) у 2008 році,1 і має виконувати усі
зобов'язання, що випливають з її положень.
Згідно Конвенції важливими заданнями є популяризація елементів НКС,
вивчення традицій та реалізація заходів щодо збереження.
Річний звіт щодо стану реалізації в Україні положень Конвенції ЮНЕСКО
про охорону нематеріальної культурної спадщини, зроблено на основі
Аналітичної записки до звітів за 2018 рік уповноважених установ культури
щодо охорони НКС у регіонах України (Обласні центри народної творчості, далі
ОЦНТ), які були подані до Українського центру культурних досліджень (далі
УЦКД) на виконання наказу Міністерства культури України № 575 від 2015
року.
Працівниками УЦКД було проведено аналіз наданої інформації. Здійснено
вибірковий моніторинг інформаційних джерел та сайтів з метою підтвердження
отриманих даних. Відбулись повторні звернення до керівників ОЦНТ задля
уточнення або підтвердження наданої інформації. На жаль, частина звітних
даних не підтвердилося під час здійснення аналітичної роботи та оцінки звітів.
Для розуміння ситуації в регіонах, розроблені інфографіки, в яких використовується два основних кольори: жовтий (зазначення областей, які
здійснюють діяльність) і білий (області, в яких не виконуються ті, чи інші
завдання).
Таким чином, наочно стає зрозумілим реальна ситуація щодо стану
виконання засад Конвенції. На жаль, станом на сьогодні в регіонах України
ситуація виглядає по різному, відчувається диспропорція у виконанні завдань.
Як зазначила під час проведення підсумкової конференції 2018 року
«Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини:
підсумки та перспективи» директор УЦКД Ірина Френкель після презентації
звіту: «Ми маємо зробити все, щоб у 2019 році залишилося якнайменше
білих плям на мапі України щодо виконання завдань Конвенції ЮНЕСКО
про охорону та збереження нематеріальної культурної спадщини».

1 Закон України № 132 від 06.03.2008 р. Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної
культурної спадщини: Закон України від 06.03.2008 № 132-VI // Відом. Верховної Ради України. – 2008. – № 16. –
ст. 153.
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ДОКУМЕНТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНВЕНЦІЇ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ
2008 рік Ратифікація Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної
культурної спадщини в Україні.2
Для виконання основних положень Конвенції та фіксації елементів
нематеріальної культурної спадщини, у 2005 році була заснована премія
Наказом Міністерства культури і туризму України від 24 жовтня 2005 року
№ 759 «Про затвердження Положення про премію імені В.М. Гнатюка за
збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини» (втратила
чинність).
У грудні 2012 року Наказом Міністерства культури України № 1521 від
14.12.2012 «Про затвердження примірного зразка форми облікової картки
об'єкта (елемента) нематеріальної культурної спадщини України та визначення
об'єктів нематеріальної культурної спадщини» було сформовано Список
елементів нематеріальної культурної спадщини України, затверджено зразок
облікової картки. У 2017 році Наказом Міністерства культури України № 1319
від 11.12.2017 затверджено новий зразок Облікової картки елемента
нематеріальної культурної спадщини.3
У 2013 році Наказом Міністерства культури України № 932 від 03.10.2013
створена Експертна рада при Міністерстві культури України, до складу якої
ввійшли провідні фахівці в галузі нематеріальної культурної спадщини.
Наказом було затверджено «Положення про Експертну раду з питань
нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України».4
У 2015 році Україна представила звіт Комітетові про законодавчі,
регулятивні та інші заходи, ужиті для виконання цієї Конвенції, відповідно до
статті 29 Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини.
З 2015 року відповідно до ст. 13, п. b) Конвенції Наказом Міністерства
культури України № 548 від 27.07.2015 була визначена уповноважена установа –
Український центр культурних досліджень Міністерства культури України
(Далі – УЦКД).5
У 2017 році Наказом № 438 від 22.05.2017 «Про затвердження Положення
про премію за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини»
затверджено Положення про премію за збереження та охорону нематеріальної
культурної спадщини».

2 Закон України № 132 від 06.03.2008 р. Про приєднання України до Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини: Закон України від 06.03.2008 № 132-VI // Відом. Верховної Ради України.
– 2008. – № 16. – ст. 153.
3 Наказ Міністерства культури України від 11.12.2017 № 1319 зразок форми Облікової картки елемента
нематеріальної культурної спадщини України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z0020-18.
4 Наказ Міністерства культури України від 03.10.2013 № 932 «Про затвердження Положення про
Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України». –
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1794-13
5 Наказ Міністерства культури України від 27.07.2015 № 548 «Про уповноваження Українського центру
культурних досліджень на науково-методичне забезпечення реалізації Конвенції про охорону нематеріальної
культурної спадщини»
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МАПА УКРАЇНИ
З ЕЛЕМЕНТАМИ НКС
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК НКС
На сьогоднішній день, до Національного переліку елементів
нематеріальної культурної спадщини входять такі 14 елементів
(Наказ № 995 від 16.11.2018)6 :

2012 рік
1) Традиція косівської мальованої кераміки (Івано-Франківська обл.,
м. Косів) (охоронний номер 001.НКС)
2) Кролевецьке переборне ткацтво (Сумська обл., м. Кролевець)
(охоронний номер 002.НКС)
3) Опішнянська кераміка (Полтавська обл., Зіньківський район,
смт. Опішне) (охоронний номер 003.НКС)
4) Петриківський розпис – українське декоративно орнаментальне
малярство ХІХ – ХХІ ст. (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,
смт. Петриківка) (охоронний номер 004.НКС)

2015 рік
5) «Козацькі пісні Дніпропетровщини» (Дніпропетровська обл.)
(охоронний номер 005.НКС)

2017 рік
6) «Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району
Київської області» (Київська обл.) (охоронний номер 006.НКС)
7) «Технологія виконання вишивки «білим по білому»
Решетилівського району Полтавської області» (Полтавська обл.)
(охоронний номер 007.НКС)
8) Традиції рослинного килимарства селища Решетилівка
Решетилівського району Полтавської області
(охоронний номер 008.НКС)

6 Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. – Електронний ресурс. – Режим
доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/oﬃcialcategory?cat_id=245154164

5

2018 рік
9) Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього
(охоронний номер 009.НКС)
10) Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки
(охоронний номер 010.НКС)
11) Бортництво (охоронний номер 011.НКС)

12) Традиція гуцульської писанки (охоронний номер 012.НКС)

13) Традиція приготування ет аяклак (караїмський пиріжок з
м'ясом). Досвід караїмів Мелітополя (охоронний номер 013. НКС)
14) Традиція обряду «Водіння Куста» у селі Сварицевичі
Дубровицького району Рівненської області (охоронний номер 014.НКС)
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УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ В СПИСКАХ ЮНЕСКО
(ВНЕСЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО СПИСКУ
ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО)

2013 рік
«Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне
малярство ХІХ – ХХІ ст.» (смт. Петриківка, Дніпропетровська область) внесено
до Репрезентативного списку елементів нематеріальної культурної спадщини
ЮНЕСКО
2016 рік
«Козацькі пісні Дніпропетровщини» внесено до Списку нематеріальної
культурної спадщини, що потребують термінової охорони.
2018 рік, березень
«Традиція косівської мальованої кераміки» подано на розгляд
Комітету ЮНЕСКО (листопад-грудень 2019 року) для внесення його до
Репрезентативного списку і Номінаційна форма ICH-02 була зареєстрована
(Довідка з файлу1456)8.

8 Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. – Електронний ресурс. –
Режим доступу: https://ich.unesco.org/en/lists
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ
КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ЮНЕСКО
ПРО ОХОРОНУ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ
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Український центр культурних досліджень забезпечує науковометодичний супровід реалізації Конвенції ЮНЕСКО шляхом проведення
навчальних семінарів, наукових конференцій, здійснює моніторингову
діяльність та створює відповідні інформаційні ресурси.
Конференції:
- Міжнародна конференція «Народні художні промисли як складова
креативних індустрій: перспективи, промоція, просування» (11-12 вересня
2018 р., м. Херсон).
- Всеукраїнська конференція «Імплементація Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи» (11 грудня
2018 р., м. Київ).
Семінари:
- «Підготовка номінаційних досьє щодо включення українських елементів до
Репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства (29-30 травня 2018 р.).
- «Забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини,
наявних на території областей» (25-26 липня 2018 року м. Вінниця).
- «Ідентифікація елементів нематеріальної культурної спадщини, наявної
на території областей» (25-26 вересня 2018 р., м. Львів).
Круглі столи:
- «Світові моделі збереження національної нематеріальної культурної
спадщини: порівняльний аналіз та визначення пріоритетів» (листопад-грудень
2018 року, Київ) .
- «Створення віртуального музею нематеріальної культурної спадщини
України» (04 жовтня 2018 р., м. Київ / 26 жовтня 2018 р., м. Київ / 12 листопада
2018 р., м. Київ).
Гранти:
Українським центром культурних досліджень у 2018 році за підтримки
Українського культурного фонду реалізовано 2 гранти тематика яких пов'язана
із нематеріальною культурною спадщиною України, а саме:
- «Створення віртуального музею нематеріальної культурної спадщини»;
- «Світовий тріумф Щедрика. 100 років культурної дипломатії».
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У 2018 році
УЦКД надано:

29 письмових консультацій
щодо внесення елемента НКС
до Національного переліку
21 усних консультацій
щодо внесення елемента НКС
до Національного переліку
4 консультації
щодо формування експертних
рад регіонального рівня
5 консультації
щодо формування
регіонального переліку НКС
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ВИДАННЯ 2018 РОКУ
Протягом року видано:
Липень 2018 року. Видання «Елементи нематеріальної культурної
спадщини» – Випуск 1.
Вересень 2018 року. Видання «Елементи нематеріальної культурної
спадщини» – Випуск 2, доповнений.
Видання 1, 2 (доповнене)
У збірниках презентовано елементи нематеріальної культурної спадщини
України, що увійшли до Міжнародних списків ЮНЕСКО та Національного
переліку елементів нематеріальної спадщини України.
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Листопад 2018 року. Видання «Віртуальний музей. Нематеріальна
культурна спадщина».
У альбомі презентовано 14 елементів нематеріальної культурної спадщини
України, що увійшли до Національного переліку елементів нематеріальної
спадщини України.

Грудень 2018 року. Видання методичних рекомендацій щодо
просування елементів НКС до Національного переліку України.
Методичні рекомендації описують процедуру підготовки та просування
елементів нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку.
Подано практичні поради щодо заповнення Облікової картки елемента
НКС, технічні вимоги до фото та відео матеріалів.
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Грудень 2018 року. «Нематеріальна культурна спадщина, культурні і
креативні індустрії: міжнародні пріоритети розвитку та стан в Україні».
Вісник Українського центру культурних досліджень – це наукове видання
УЦКД, метою якого є дослідження, збереження, популяризація культурної
спадщини; висвітлення сучасних тенденцій розвитку культурних і креативних
індустрій; дослідження актуальних питань культурної політики.
Матеріал збірки презентує досвід українських та зарубіжних експертів,
науковців щодо проблем збереження культурної спадщини, інтеграції
культурного ресурсу у сферу креативних індустрій, мультикультуралізму як
складової культурної політики.
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Створення «Віртуального музею
нематерільної культурної спадщини України»

Віртуальний музей елементів нематеріальної культурної спадщини
України – це нове бачення традиційної української культури. Він орієнтований
на інтегрованість, залученість, комплексність, взаємозумовленість музею і
елементів зберігання.
Музей створювався як живий інститут пам'яті, що охоплює всі 14
елементів, які внесені до Національного переліку нематеріальної культурної
спадщини України (3 елементи були включені лише 16 листопада 2018 р.).
Музей є важливим інструментом збереження, вивчення та популяризації
елементів НКС. Він дозволяє по-новому поглянути і на процес навчання. Такий
віртуальний музей є перспективною формою проведення занять і стане при
нагоді викладачам як шкіл, так і ВУЗів.
Віртуальний музей це тільки перший крок до ознайомлення з унікальними
елементами НКС України. Віртуальний музей НКС. Віртуальний музей НКС
(http://uccs.org.ua).
Для створення віртуального музею (ВМ) було залучено більше ніж 30
фахівців: дизайнерів, програмістів, дослідників.
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КОНКУРС «ЖИВА ТРАДИЦІЯ»
Під час реалізації проекту «Створення «Віртуального музею
нематеріальної культурної спадщини України» був започаткований
Всеукраїнський відкритий конкурс програм збереження і розвитку елементів
нематеріальної культурної спадщини «Жива традиція».
Метою конкурсу було
обрання найбільш
релевантної, комплексної та
узгодженої програми
використання інструментів
збереження і розвитку
елемента нематеріальної
кул ьту р н о ї с п а д щ и н и
України.
Завданнями конкурсу
стали: залучення локальних
спільнот до репрезентації
регіональної культури; підготовка «пулу» нових елементів, що можуть
претендувати на включення до Національного переліку елементів
нематеріальної культурної спадщини; привернення уваги до елементів
нематеріальної культурної спадщини, що не ввійшли до Національного
переліку НКС.
Конкурсний відбір заявок проводився у кілька етапів.
1 етап – Прийом заявок. Технічний відбір. Надійшло 43 заявки. Технічний
відбір пройшли 23 заявки.
2 етап – Розгляд заявок, що пройшли технічний відбір незалежною
експертною радою, яку було сформовано шляхом відкритого конкурсу.
3 етап – Презентація 10 учасників – фіналістів під час проведення
Всеукраїнської конференції «Імплементація Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи» (м. Київ).
Ними стали:
- 1 премія: Технологія виготовлення та використання Бортницького
пристрою «Лезиво» (Максим Фірсов, Олексій Нагорнюк, м. Київ, Рівненська
область).
- 2 премія: Традиційне харківське коцарство (Ірина Шегда, Харківська
область).
- 3 премія: Боромлянське лозоплетіння (Євгенія Бистрицька, Сумська
область).
На сайті «Віртуального музею НКС України» в розділі «Жива традиція»
можна ознайомитися з 23 номінантами Всеукраїнського відкритого конкурсу
програм збереження і розвитку елементів нематеріальної культурної спадщини
«Жива традиція».
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АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА УЦКД
до звітів за 2018 рік
уповноважених установ культури
щодо охорони
нематеріальної культурної спадщини
в регіонах України
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РЕГІОНАЛЬНІ ЗВІТИ ЗА 2018 РІК
Відповідно до Наказу Міністерства культури України «Про
уповноваження Українського цент ру культурних до сліджень на
науковометодичне забезпечення реалізації Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини» (за № 548 від 27.07.15) в УЦКД були
сформовані лист-запит № 408 від «2» листопада 2018 р. (відповідальним
органам про надання звітності про елементи нематеріальної культурної
спадщини) та лист-запит № 409 від «5» листопада 2018 р. (структурним
підрозділам у сфері культури обласних, Київської міської держадміністрацій)
про законодавчі, регулятивні та інші заходи ужиті для виконання Конвенції про
охорону нематеріальної культурної спадщини та про стан збереження й
популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини України, що
внесені до Національного переліку та Міжнародних списків.
Українським центром культурних досліджень здійснено моніторинг
інформаційних даних станом на 30 листопада 2018 року.
В УЦКД надійшли листи-звіти за 2018 рік з 24 областей та м. Київ:

З АР Крим звіту не надійшло з причини анексії.
Звіт з Житомирської області надійшов із порушенням термінів виконання звітів.
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ОЦІНКА ЗВІТІВ РЕГІОНІВ
1

Формальний аналіз звітної документації дозволив надати наступну оцінку
звітам з областей із урахуванням основних завдань та пунктів, які мають бути
зазначені на виконання завдань Конвенції ЮНЕСКО.

Запорізька

Необхідно зауважити, що повні звіти по формі надали області, що
зазначені жовтим кольором.
Житомирська область, яка порушила терміни подання звіту зазначена
сірим кольором.
АР Крим зазначена ліловим кольором у зв'язку із відсутністю звіту з
причини анексії.
Червоним кольором зазначені області, з яких надійшли звіти не в
повному обсязі, зокрема Дніпропетровська область надала інформацію лише із
заходів, які стосуються «Козацьких пісень», що не дає можливості отримання
об'єктивної та правдивої інформації про стан виконання положень Конвенції.
1
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ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ
Обласні програми або інші програмні документи, дія яких спрямована на
збереження та популяризацію нематеріальної культурної спадщини.

ІваноФранківська

Перелік програмних документів за областями:
Запорізька область – програма розвитку культури Запорізької області на
2018-2022 роки зі змінами та доповненнями, затверджена рішенням
Запорізької обласної ради.
Івано-Франківська область – регіональна цільова програма «Культура
Івано-Франківщини» на період до 2020 року.
Полтавська область – програма розвитку культури, туризму та охорони
культурної спадщини на 2019-2022 рр.
Сумська область – програма збереження та розвитку елемента НКС
«Кролевецьке перебірне ткацтво» на 2018 рік, затверджено Кролевецькою
районною державною адміністрацією.
Тернопільська область – розроблення блоку положень щодо охорони,
збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини
для його внесення до Програми збереження культурної спадщини
Тернопільської області на 2016-2020 рр.
Рівненська область:
- обласна програма збереження нематеріальної культурної спадщини;
- основні пункти програми збереження НКС відображені у Програмі
розвитку культури Рівненської області на період до 2022 року;
- стратегія розвитку зеленого шляху «Медове коло», одним із завдань
стратегії є підтримка бортництва на території Рівненщини.
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НАЯВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ
РАД ТА СПИСКІВ
1

Враховуючи порядок внесення елементів до Національного переліку та на
виконання наказу Міністерства культури України № 548 від 27.07.2015, кожен
регіон має створити Обласний перелік нематеріальної культурної спадщини.
Станом на 30 листопада 2018 року ситуація виглядає наступним чином:

Жовтим кольором позначені області, в яких діють експертні ради та
створений обласний перелік НКС із зазначенням кількості елементів НКС в
обласному переліку. Таким чином, у 17 областях створено експертні ради та
ведеться список НКС, що складає 68% 9 . Відсутні дані про якість роботи
вищенаведених формувань та аналіз підготовки документів до обласних
переліків.
Враховуючи низький відсоток виконання Наказу КМУ № 548 від
27.07.2015, на вимогу УЦКД були надані наступні пояснення про відсутність
експертних рад та обласних переліків:
Кіровоградська область. Проводиться організаційна робота щодо
створення обласної комісії з формування переліку елементів нематеріальної
культурної спадщини Кіровоградської області.
Львівська область. Станом на 30.11.2018 відсутній Наказ Департаменту з
питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА про створення
обласної Комісії щодо формування переліку елементів нематеріальної
культурної спадщини Львівської області, а також щодо внесення змін до
Статуту КЗЛОР «Львівського обласного центру народної творчості культурноосвітньої роботи», в частині завдань і повноважень закладу.
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Черкаська область. На 20 листопада 2018 року на Черкащині місцеві та
регіональні переліки відсутні. Створена Обласна комісія зі збору, обробки та
складання орієнтовного переліку елементів нематеріальної культурної
спадщини Черкаської області. Готуються документи щодо створення Бази
даних місцевого рівня елементів НКС.
Тернопільська область. Надійшла суперечлива інформація щодо
Переліка, у звіті зазначено що «Обласний перелік (список) елементів НКС у
процесі формування», а надалі подано «елемент «Борщівська сорочка» внесено
до Переліку нематеріальної культурної спадщини Тернопілля у 2015 рік».
Херсонська область. На сьогоднішній день у Херсонській області не
створена Експертна рада з питань НКС. Протягом року було проведено
моніторинг елементів нематеріальної культурної спадщини в районах області,
які могли б увійти до обласного Переліку НКС.
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АНАЛІЗ ВИЯВЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НКС
У РЕГІОНАХ У 2018 РОЦІ
Враховуючи головні завдання відповідальних установ – Обласних центрів
народної творчості – щодо виконання засад Конвенції ЮНЕСКО, протягом
року має проводитись певна робота з виявлення елементів нематеріальної
культурної спадщини та підготовка з внесення до обласних переліків, далі до
Національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Станом на
30 листопада 2018 року в регіонах України виявлена, але до цього часу не
внесено до обласних переліків, наступна кількість елементів10:
1

10 Перелік елементів по областях, дивиться у додатку 1
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ОСВІТА У СФЕРІ НКС
Заклади освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері управління
нематеріальною культурною спадщиною.
За даними звітів з боку регіонів відсутнє розуміння у трактуванні завдання
про наявність закладів з підготовки управлінців у сфері НКС. Моніторинг вебресурсу названих освітніх установ у сфері культури довело відсутність
напрямку підготовки управлінських кадрів у галузі нематеріальної культурної
спадщини.
Об'єктивні дані надано лише Сумською та Харківською областями.
Усі інші надіслали перелік закладів освіти у сфері культури, в яких є
спеціалізації, що пов'язані із вивченням історії та теорії НКС (додаток 4)11.
Станом на 31 листопада 2018 року в Україні існують дві кафедри, на яких
готують управлінські кадри в області нематеріальної культурної спадщини, а
саме:
1. Кафедра фольклористики Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Адреса: Бульвар Т. Шевченка, 14
Телефон: 239-33-02
Факс: 239-31-13
E-mail: philology.knu@ukr.net
Web: www.philolog.univ.kiev.ua
2. Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси
філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000, Україна.
E-mail: ﬁlologylnu@gmail.com
Телефон: (032) 255-41-33; 239-41-58; 239-41-88

11 Додаток 4. Перелік установ освіти у сфері культури, що надані областями в звітній документації
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА
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ВИДАННЯ
Кіровоградська область
«Із солов'їної скриньки». Збірка старовинних
пісень. Випуск V. / Укладачі: Кіровоградський
обласний Центр народної творчості –
Кропивницький, 2018 р. – 16 с.
«Із солов'їної скриньки» - збірка старовинних
пісень із репертуару соліста Аджамського сільського
Буд и н ку кул ьту р и К і р о в о г р а д с ь ко го р а й о н у
Олександра Параниці.

Вимоги до оформлення документів про об'єкти
нематеріальної культурної спадщини. Методичні
р е к ом е н д а ц і ї / Ук л а д ач і : Н і к о л а є н к о Л . Г.
Кіровоградський обласний Центр народної творчості
– Кропивницький, 2018 р. – 32 с.
Подано вимоги до оформлення пакету документів на
елементи нематеріальної культурної спадщини з метою їх
просування до місцевих переліків.

Миколаївська область
Весільні традиції на Миколаївщині / укладач:
Бабуріна С. Г. (Миколаївський обласний центр
народної творчості) – Миколаїв, 2018 р.
Методична збірка описує весільні традиції
Миколаївщини, атрибутику весілля, вбрання, кухню
(коровай).
Н е м а т е р і а л ь н а к у л ьт у р н а с п а д щ и н а :
збереження, популяризація та підвищення ролі в
суспільстві (на прикладі Миколаївської області) /
укладач: Божкова Г. Л. (Миколаївський обласний
центр народної творчості) – Миколаїв, 2018 р.
У методичній розробці подана інформація щодо
створення переліків елементів НКС; діючих нормативів
та актуальної документації; конкретні приклади процесу дослідження,
документування та популяризації зразків НКС.
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Одеська область
Словник елементів Південного розпису Степової
України / Укладачі : Одеський обласний центр
української культури. – Одеса, 2018. – 30 с.
У словнику презентовано основні поняття народної
символіки елементів Південного розпису Степової України,
що охоплюють всі сфери суспільства, природи, культури: а)
символи солярно-астральні, космологічні (сонце, місяць, зорі
тощо); б) символи рослинного походження; в) символи
тваринного походження; г) символи дії; д) символи
предметного походження тощо.
Народний календар українця (весняний
цикл). Методичний посібник / Укладачі :
Одеський обласний центр української
культури. – Одеса, 2018. – 72 с.
Народний календар українця (літній
цикл). Методичний посібник / Укладачі :
Одеський обласний центр української
культури. – Одеса, 2018. – 40 с.
Методичні посібники «Народний календар
українця (весняний цикл)», «Народний календар українця (літній цикл)».
Подано звичаї та прикмети, що пов'язані з сільськогосподарським народним
календарем весняного та літнього циклів, опис прикмет та звичаїв
супроводжується презентацією усної народної календарно-обрядової
творчості (прислів'я, приказки, примовки тощо).
Символи – обереги у витинанках, з давнини в майбуття
(вікно, кішка). Буклет / Укладачі : Одеський обласний центр
української культури. - Одеса, 2018. – 14 с.
Витинанки презентуються крізь призму двох символів –
вікна і кішки. У витинанках вікно потрактовується як символ
світлоносності, а кішка як символ доброго духу житла.

«Тихо, тихо Дунай воду несе» (дослідження
символіки водної стихії)» / Укладачі: Одеський обласний
центр української культури. – Одеса, 2018. – 36 с.
У виданні через дослідження символіки водної стихії
на прикладах виробів одеських майстрів минулого та
сучасних, продовжує серію методичних розробок з питань
символіки та семантики в українській культурі, зокрема в
народній орнаментиці.
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Основною метою книги – прагнення допомогти працівникам культури,
вчителям, керівникам профільних гуртків, майстрам, учням, студентам та
іншим зацікавленим особам у формуванні поняття та почуття патріотизму в
собі та своїх підопічних через свідоме і грамотне відродження багатовікових
надбань українського народу, таких як його мова, культура, забуті ремесла,
через залучення до пошукової роботи в означених напрямах учнівської молоді.
Без розуміння виховних і культурних засад народу формування почуття
патріотизму є неможливим, а штучне його насадження, засноване на духовній і
душевній порожнечі, є справою марною та безнадійною.
Рівненська область
Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини
(колективна монографія) / упоряд. і наук. ред. проф.
Виткалов В. Г. – Рівне, 2010. – 234 с. : ілюстр.
Авторський колектив цієї книги намагався
відобразити одну з найоригінальніших сторінок духовного
життя області, що, незважаючи на численні глобалізаційні
виклики, ядерну Чорнобильську катастрофу, від якої чи не
найбільше постраждали північні райони області, так звані
«ринкові відносини» та інші, досить несприятливі для
розгортання культурного життя, базованого на народних
зразках, чинники, продовжує не лише зберігати, але й
активно відтворювати типові вироби чорнодимленої кераміки, народної
іграшки, розмаїття ткацтва, утіленого в блискучих зразках «поліського
серпанку», мистецтва різьби по дереву, писанкарства, національного костюма
та ін., що мають понад тисячолітню історію на цих теренах.
Книга складається з п'яти розділів:
1. Традиційне художнє ткацтво України як історико-культурний феномен.
2. Народна кераміка в структурі художньої діяльності.
3. Інші види декоративно-прикладного мистецтва краю в історикокультурній ретроспективі (ювелірні прикраси, монетні вироби та ін.).
4. Сучасний стан народної ужиткової культури Рівненщини.
5. Творчі портрети майстрів декоративно-прикладного мистецтва області.

«Народна музика Рівненського Полісся у записах
Віктора Ковальчука». Заг. ред. Ю. П. Рибака. Рівне:
Дятлик М.С. – 2018р. – 316 с: іл., нот.
Матеріали збірника відображають багатолітню
експедиційно-пошукову та наукову роботу відомого
рівненського дослідника і популяризатора фольклорного
мистецтва Віктора Ковальчука. Ця книга-антологія
народномузичних творів північних районів Рівненщини
містить 238 різножанрових пісенних та інструментальних
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зразків, зафіксованих автором упродовж 1993–2006 рр. Видання ілюстроване
експедиційними рисунками та фотографіями. До книги додається два компактдиски пісенних та інструментальних зразків автентичних записів, здійснених
впродовж 1993-2006 рр. Віктором Ковальчуком. Більшість творів публікується
вперше.
Чернівецька область
Олещук І. Гуцульський ліжник: дискурс
через віки: (науково-експедиційні нариси) /
Івана Олещук, Микола Шкрібляк. – Чернівці:
Друк Арт2018. – 80 с., 193 іл.
У книзі висвітлено основні етапи розвитку
ліжникарства в Україні, стисло охарактеризовано
риси яворівського, рахівського та путильського
автентичного ліжника та технологічні етапи його
виготовлення. Висвітлено присутність ліжника в
основних обрядах календарного та родинного циклу та його сакральну
семантику, роль гуцульського ліжника в сучасному інтер'єрі. Частково
досліджено сучасні дизайнерські інтерпретації ліжникової тканини. Оскільки
головною метою проекту є відродження і дослідження саме буковинського
ліжникарства, то у книзі окремо охарактеризовано фабричний розвиток
буковинського ліжника (діяльність Путильської міжколгоспної фабрики з
переробки вовни, пізніше – СВК «Гуцульські візерунки»). Книга містить
історичні архівні світлини, а також авторські експедиційні фотоархіви,
здійснені командою безпосередньо під час реалізації проекту «Відродження
буковинського ліжникарства». Частина із віднайдених зразків традиційних
орнаментів відтворено учасницями майстерні буковинського ліжникарства,
котра діяла у с. Яворів Косівського району. Видання містить експедиційні
матеріали та архівні світлини, додатки та словник ліжникарської термінології.
Сумська область
Кролевецькі рушники. Історія,
семантика, технологія» / автор-упорядник І.
Пурига. – Суми: Триторія, 2018 р. – 40 с.
У книзі висвітлено історичні витоки
кролевецького ткацтва, подано типологію
рушників. Описано техніки виготовлення
кролевецьких тканих рушників від давнини до
сьогодення, надано вичерпну інформацію щодо
с и м в ол і к и о р н а м е н т і в . К н и г а н ап и с а н а
доступною мовою, описи технік та символіки супроводжуються ілюстраціями.
Надано відомості про майстринь-носіїв, які зберігають та передають свої
навички і вміння наступним поколінням та окреслено місце кролевецького
переборного ткацтва в культурному житті Сумщини.
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О с о бл и в о с т і п р е з е н т а ц і ї ф ол ь к л о р н о го
колективу як складова популяризації нематеріальної
культурної спадщини. Методичне видання на
допомогу працівникам клубних закладів / Укладачі:
КЗ СОР – Сумський обласний науково-методичний
центр культури і мистецтв – Суми, 2018 р. – 27 с.
Методичне видання на допомогу працівникам
клубних закладів містить рекомендації щодо оптимізації
функціонування аматорських фольклорних колективів.
Надано практичні поради у напрямку збереження
автентичної пісенної традиції: співочої манери,
місцевого репертуару. Розглянуто особливості поведінки
колективу в умовах сценічних виступів. Значну увагу
приділено рекомендаціям щодо одягу учасників фольклорного колективу.
Описано елементи традиційних строїв з різних куточків Сумщини. Для
забезпечення необхідної наочності видання наповнене світлинами ХХ століття
та сучасними.
Харківська область
К о н о в а л о в а С . , Л у к ' я н е ц ь Г.
Традиційне народне вбрання Харківщини.
– Харків, 2018 р. – 138 с.
До альбому ввійшли фотографії та описи
елементів традиційного костюму, взуття,
головних уборів, а також прикрас, які
зберігаються в музейних колекціях і
приватних збірках Харкова та Харківської
області. Основою видання стали колекції 6
музеїв, більше 20 приватних збірок і понад
200 експонатів та дослідження локальних особливостей виготовлення та
носіння народного одягу на території Слобідської України. Видання стане в
нагоді етнографам, фольклористам, історикам, майстрам декоративноужиткового мистецтва і всім, хто цікавиться традиційною культурою.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз обласних бюджетів галузі культури довів відсутність в більшості своєї
бюджетних асигнувань на впровадження науково-дослідницької діяльності, яка має бути
спрямована на дослідження традицій регіону, ремесел тощо.

Інфографіка демонструє роботу в напрямку проведення досліджень
у 2 областях України:
Волинська область – дослідження гончарства осередку чорнодимленої
кераміки (с. Рокита, Дубечне Старовижівського району), дослідження
старовинного обряду сватання (Княгинінівська ОТГ), обряду «Біління
полотна» (с. Білин), у дослідженні елементу нематеріальної культурної
спадщини «Художнє ткацтво Волині» (села Кортеліси, Велимче, Прохід,
Замшани Ратнівського, Великий Курінь, Проходи Любешівського, Прилісне,
Велика Яблунька Маневицького, Крижівка Рожищенського, Поліське,
Брунетівка Старовижівського районів).
Сумська область – проведені фольклорно-етнографічні дослідження:
в селищі Недригайлів зафіксовано традицію виконання інструментальної
танцювальної музики, записано такі традиційні танці, як «Полька»,
«Молодичка», «Горлиця», «Василь»; у с. Уланове Глухівського району
зафіксовано інформацію про обряди весняно-літнього циклу, зокрема звичай
виготовлення обрядової ляльки «кукушки» та наряджання обрядового дерева;
виявлено та зафіксовано життєздатний елемент нематеріальної культурної
спадщини – традиційне писанкарство; в с. Шатрище Ямпільського району
зафіксовано елемент НКС – традиційне гончарство села Шатрище, який
перебуває на межі зникнення, адже носій тільки один (Г. Негода, 87 років).

30

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Вінницька область
- Програма гончарства, яка передбачає вивчення традиції орнаментального
розпису бубнівської кераміки (носії бубнівської традиції Василь Степанович
Рижий та Наталія Іллівна Лавренюк), Тульчинський коледж культури і мистецтв
запроваджена навчальна програма.
1

Дніпропетровська область
- Факультативний курс для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, викладач-методист
Світлана Усенко, Кам'янський музичний коледж.
- Розроблено методичні матеріали до курсів «Музичний фольклор», «Запис
та розшифровка фольклору», «Народні музична творчість» (Гусіна О. Н.,
Любимова А. Я.).
- Видано аудіо-диск (додаток) до методичного посібника на тему
«Концепція викладання народної музичної творчості» (для викладачів
музичного мистецтва у загальноосвітніх школах).
- Створення відео-презентації на тему «Зимовий цикл обрядових пісень».
- Відео-фільм «Співоча майстерня» ч.1 (майстер-клас із фольклорним
аматорським ансамблем «Першоцвіт» с. Кочережки, Павлоградського району).
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КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, БРИФІНГИ, ФОРУМИ
ЗА ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНІВ

В інфографіці зазначені області, де за ініціативи регіональної влади
відбуваються різноманітні конференції, семінари тощо.
Як приклад, наводимо активну роботу Науково – методичного центру
дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов'я, який
створено при Мелітопольському державному педагогічному університеті
ім. Б. Хмельницького (керівник доцент Олена Арабарджі). Відбувається стала
робота із проведенням ключових для України заходів:
- Міжрегіональний семінар-практикум: «Нематеріальна культурна
спадщина: досвід Мелітопольщини»;
- ІІІ Всеукраїнський форум «Академія Інтеркультурного діалогу» в рамках
меморандуму між Радою національних спільнот України та відділом культури
Мелітопольської міської ради;
- науково-практична конференція «Формування стратегій міжкультурної
комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології»;
- І Всеукраїнський форум-презентація «Етика релігій і конфесійне
розмаїття» в рамках місцевого етапу обласної культурно-мистецької акції «На
крилах відродження» та реалізації проекту молодих вчених «Теоретикометодичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у
культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов'я».
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ
КУЛЬТУРНИХ ПОДІЙ В МЕЖАХ ОБЛАСТЕЙ
1

Активна робота проводиться Обласними центрами народної творчості в
межах областей, яка спрямовується на популяризацію елементів НКС в межах
регіону.
У 2018 році в областях, згідно наданих звітів, проведено 199 заходів.
Класифікація заходів є наступною:
- Фестивалі
- Фестивалі - конкурси
- Мистецькі акції
- Майстер-класи
- Огляди-конкурси
- Виставки.
У звітах відсутні статистичні данні, а саме: кількість відвідувачів,
кількість учасників та обсяг фінансування, що не дає можливості оцінити
ефективність проведення подій.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НКС
ЗА МЕЖАМИ ОБЛАСТЕЙ

Найбільш активна робота з популяризації елементів НКС за межами
регіону відбувається у Дніпропетровської області. Елементи НКС, які внесені
до Міжнародних списків ЮНЕСКО: Репрезентативного списку –
«Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство
ХІХ – ХХІ ст.» та Списку елементів, які потребують термінової охорони –
«Козацькі пісні Дніпропетровщини» презентовані в рамках 7 міжнародних та
національних фестивалях.
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ЯРМАРКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В РЕГІОНАХ

2

Протягом року виставки-продажі товарів народних майстрів відбуваються
в рамках проведення Державних свят у всіх областях. Спеціалізовані Ярмарки
відбуваються:
- «Всі. Свої» у місті Київ.
- Ярмарки в селі Пирогово, Київської області.
- Ярмарок у рамках проведення «Фестивалю дизайну вишиванки»
(Львівська область).
- Виставка-ярмарок у межах традиційного IV Львівського обласного
фестивалю «Гомін Лемківщини» (Львівська область).
- Ярмарок «Скарби Одещини» (Одеська область).
- Виставка-ярмарок виробів майстрів народного мистецтва «Барви
Хмельниччини» (Хмельницька область).
- Сорочинський Ярмарок (Полтавська область).
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ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ

Закарпатська область
- Екскурсії на тему «Традиції різьби по дереву с. Нове Село
Виноградівського району».
Миколаївська область
- Включення елементів НКС до працюючих та запланованих туристичних
маршрутів, зокрема – залучення туристичних груп в обрядовому дійстві
«Маланкування в селі Курячі Лози Кривоозерського району Миколаївської
області», яке включено до програми туристичного маршруту «Золота підкова
Кривоозерщини».
Полтавська область
- Розроблено і затверджено туристичний маршрут «Стежками
решетилівської вишивки».
- Участь у туристичному проекті «Програми відновлення та розбудови
миру» (реалізується ПРОООН в Україні) із включенням відвідування
районного краєзнавчого музею, Решетилівського художнього професійного
ліцею, приватної майстерні художніх промислів «Соломія».
Рівненська область
- Створений туристичний маршрут «Зелене кільце Дубровиччини», що
включає в себе знайомство з історико-культурним надбанням українського
Полісся, зокрема, серпанкового ткацтва села Крупове
- Регіональний етнотур-фест «Бурштиновий шлях».
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ПРОЕКТИ. ГРАНТИ

Миколаївська область
- Реалізація Навчально-методичного проекту зі збереження та
популяризації НКС Миколаївщини «Обереги рідної землі».
- Створення Веб-проект «Освіта НКС».
Рівненська область
- «Видання книги «Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся».
- Створення документального фільму «Традиція серпанкового ткацтва у
с. Крупове Дубровицького району» та фільму «Села, яких немає».
- Спорудження традиційної плетеної клуні на території садиби музейного
типу «Ремісничий хутір Плугаки» в с. Дермань Перша Здолбунівського району.
Сумська область
- Участь у Проекті національного партнерства «Створення віртуального
музею нематеріальної культурної спадщини України» за підтримки УКФ.
Тернопільська область
- Реалізація фото-проекту «Чорна сорочка з узором ріллі і кров'ю освячена
доля її».
Хмельницька область
- Реалізація Культурно-мистецький проект «Болохівські гостини».
- Проект «Нове життя Самчиківського розпису», реалізується в рамках
партнерства Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і
мистецтв та мистецької ініціативи 'UAMAZE' при підтримці Українського
культурного фонду.
Чернівецька область
- Проект «Відродження буковинського ліжникарства», за фінансуванням
Українського культурного фонду.
Полтавська область
- Участь у Проекті національного партнерства «Створення віртуального
музею нематеріальної культурної спадщини України» за підтримки УКФ.
Чернігівська область
- Реалізація мистецько-творчого проекту «Відгук давнини у сучасному
дизайні».
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ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Відкриття центрів народної творчості:
- Закарпатська область з метою популяризації традицій вовноткацтва

при В. Бичківському будинку культури відкрито гурток «Килимарства».
- Полтавська область з метою популяризації Решетилівської вишивки

«Білим по білому» відкрито Всеукраїнський центр вишивки та рослинного
килимарства.
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ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ
У результаті опрацювання звітних матеріалів щодо виконання Конвенції
ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини у регіонах та
Україні за 2018 рік проаналізовано роботу установ щодо виявлення, аналізу,
документування елементів НКС та створення експертних комісій з формування
регіональних, місцевих переліків, збереження й популяризації елементів
нематеріальної культурної спадщини з подальшим про суванням
рекомендованих елементів НКС до Національного переліку. Описано місцеві
переліки елементів НКС. Визначено основні види та форми популяризації
елементів НКС у регіонах України і зроблено моніторинг проведення заходів.
Працівники обласних установ культури проводять організаційну роботу з
виявлення, ідентифікації, інвентаризації та відбору елементів НКС відповідно
до критеріїв Конвенції. Всі данні свідчать про активізацію роботи в регіонах.
Але:
1. Аналіз бюджетів обласного рівня доводить про відсутність бюджетних
асигнувань, що мають спрямовуватись на забезпечення основних положень
Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини.
2. Аналіз Державного бюджету також виявив відсутність запланованих
цільових коштів, що мають відображати реалізацію Державної політики в
напрямку охорони нематеріальної культурної спадщини. Це є наслідком
відсутності Державної цільової програми на реалізацію положень
вищеназваної Конвенції ЮНЕСКО і, як наслідок, відсутність даного
компоненту в соціально-економічних обласних програмах та стратегіях.
3. Відсутні кількісні показники оцінки проведення культурних та освітніх
заходів, що заважає прорахувати відсоток населення, зацікавленого у вивченні
елементів та традицій.
Тому в 2019 році необхідно:
- Розробити і прийняти Державну цільову програму з реалізації положень
Конвенції ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини.
- Ініціювати прийняття регіональних програм на основі Державної
цільової програми та запланувати видатки в бюджетах різних рівнів на
виконання завдань Програм та стратегій.
- Враховуючи реалізацію реформи Децентралізації, доручити
регіональним представництвам УЦКД, із врахуванням підписаних
меморандумів про співпрацю з Асоціацією міст України, Всеукраїнською
асоціацією Об'єднаних територіальних громад та Всеукраїнською асоціацією
сільських та селищних рад, активізувати співпрацю з органами місцевого
самоврядування з метою інформування та проведення освітніх семінарів з
охорони НКС та виконання основних положень Конвенції ЮНЕСКО.
- Завершити формування обласних експертних комісій в областях, зокрема
у Дніпропетровській, Житомирській, Київській (крім створеної комісії при
сільській раді с. Лука Києво-Святошинського району Київської обл.) та м.
Києві, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській, Херсонській областях.
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- З а ве р ш и т и ф о рм у ва н н я о бл а с н и х с п и с к і в Н КС , зо к р е ма у
Дніпропетровській, Житомирській, Київській обл. та м. Києві, Кіровоградській,
Львівській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській областях.
- Рекомендувати установам культури двосторонню, субрегіональну,
регіональну та міжнародну співпрацю для обміну досвідом з метою поширення
та популяризації елементів НКС.
- Забезпечити ОЦНТ надання щотижневої інформації про заходи, що
відбуваються в регіоні для формування Всеукраїнського інформаційного
ресурсу на базі сайту УЦКД.
- Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської
ОДА видати Наказ про створення обласної Комісії щодо формування переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини Львівської області та визначити
установу для здійснення всіх заходів з охорони нематеріальної культурної
спадщини у Львівській області.
- Для удосконалення польової, пошукової та дослідницької роботи з
виявлення, фіксації та формування номінаційного досьє елементів НКС
рекомендуємо установам культури, які визначені відповідальними за охорону,
збереження та популяризацію НКС в областях України, укласти рамкові угоди
про співпрацю з Українським центром культурних досліджень, закладами
освіти та культури регіонів.
- Для якісної підготовки щорічного звіту виконання положень Конвенції
ЮНЕСКО зазначити наступні часові алгоритми:
до 20 листопада поточного року мають бути надані звіти в
паперовому та електронному вигляді до Українського центру культурних
досліджень.
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Додаток 1
ОБЛАСНІ ПЕРЕЛІКИ
ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
(станом на грудень 2018 р. згідно Звітів з НКС надісланих
Українському центру культурних досліджень)

Вінницька область
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Елемент НКС «Традиція орнаментального розпису бубнівської
кераміки» (2016 р.).
2. Елемент НКС «Технологія випічки обрядових хлібів на Вінниччині» (2016 р.).
3. Елемент НКС «Обрядові традиції подільського ве сілля на
Вінниччині» (2016 р.).
4. Елемент НКС «Орнаментні традиції народної вишивки в селі Клембівка і
його околицях» (2016 р.).
5. Елемент НКС «Орнаментні традиції в писанкарстві Вінниччини» (2016 р).
6. Елемент НКС «Образотворчі традиції в народному килимарстві села
Жван і його околицях» (2016 р.).
7. Елемент НКС «Образотворчі традиції в народній вишивці рушників
Південно-Східного Поділля» (2016 р.).
Волинська область
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Біління полотна (2017), поширений в Камінь-Каширському,
Ковельському, Любешівському, Ратнівському, Маневицькому районах.
2. Весільний обряд «Читання корони» (2017), основним місцем
побутування обряду є село Щурин, поширений цей обряд і в навколишніх
селах: Кияж, Тристень, Квітневе, Ясенівка, Вітоніж, Вічині Рожищенського та
селах сусіднього Турійського району області.
3. Весільний обряд «Викуп молодої» (2017), поширений у всіх районах
області.
4. Традиції «Водіння куста» (2017), поширений в Іваничівському, КаміньКаширському, Ковельському, Любешівському, Ратнівському районах.
5. Весільний обряд «Одспівування сиру» (2017), зона побутування – у селах
Тур, Язовні, Межисить, Щедрогір, Воля-Щетинська, Залухово Ратнівського
району.
6. Фольклорне свято «Шалатник» (2017), зона побутування с. Стара Лішня,
поширене у селах Литовеж та Мовники Іваничівського району.
7. Весільне вбрання молодят (2017), зона побутування с. Видерта КаміньКаширського і сусідні села Любешівського, Ратнівського, Маневицького
районів.
8. Волинське ткацтво (2018) села Кортеліси, Велимче, Прохід, Замшани
Ратнівського, Великий Курінь, Проходи Любешівського, Прилісне, Велика
Яблунька Маневицького, Крижівка Рожищенського, Поліське, Брунетівка
Старовижівського районів.
9. Діжа з віком (2018), поширений у всіх районах області.
10. Рубіж і качалка (2018), поширений в Шацькому та переважній
більшості районів області.
11. Лялька-мотанка (2018), поширений у переважній більшості районів
області.
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Донецька область
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. «Весілля степового краю» – експедиційний матеріал весільної
обрядовості селищ Волноваського району Донецької області, 2018 рік.
2. Пісня «Чорна стежечка» фольклорний самодіяльний колектив «Сива
зозуленька», 2018 рік.
3. Малоянисольська говірка румейської мови (мови греків Приазов'я), 2018 рік.
Житомирська область
Перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Весільні обрядові пісні – с. Бовсуни Лугинського району.
2. Традиція поліського архаїчного співу – північні села Житомирщини, а
саме: Кардани, Листвин, Тхорин Овруцького району, село Мелені
Клоростенського району.
3. Традиція гри на сопілці-«свистульниці» та майстерність виготовлення
цього духового музичного інструменту – с. Яроповичі Андрушівського району.
4. Традиційне народне мистецтво килимарства – села Бехи, Левковичі,
Мелені Коростенського району, село Бовсуни Луганського, Зарубенці
Андрушівського району, села Чоповичі, Гутянське Малинського району.
5. Обрядова страва «Крупки» – с. Мостове Андрушівського району.
6. Старовинні українські родинно-побутові пісні – с. Стара Чорторія
Любарського району.
7. Обряд «Івана Купала» – села Любарського району.
8. Традиція колядування та щедрування – села Любарського району.
9. Виготовлення народна іграшка Ляльки-мотанки – с. Великі Деревичі
Любарського району.
10. Обряд випікання хліба в печі – с. Озерянка Житомирського району.
11. Обряд «Перша купіль» – с. Романівка Житомирської області.
12. Обряд випікання весільного короваю – с. Швайківка Бердичівського району.
13. Весільні переспівки – с. Хмельове Бердичівського району.
14. Виготовлення слободищенського вишняку – с. Слободище
Бердичівського району.
15. Традиційне гончарство Полісся – с. Яструбне Брусиловського району.
16. Традиції лозоплетіння – с. Іванівка Житомирського району.
17. Обряд «Закладання нової хати на Поліссі» – с. Велика Рача
Радомишльського району.
18. Весільний обряд «Йолце» – с. Бігунь Житомирська область
19. Весільний обряд «Месіть Коровай» – с. Бігунь. Житомирська область
20. Приготування страви «Борщі» – с. Хмельове Бердичівського району;
21. Народні повір'я – с. Хмельове Бердичівського району.
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Закарпатська область
Регіональний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Петрівські субітки с. Вишка Великоберезнянського району (2015).
2. Традиції весільного обряду в с. Хижа Виноградівського району (2015).
3. Традиції художнього перебірного ткацтва в с. Черна Виноградівського
району (2015).
4. Традиції різьби по дереву с. Нове Село Виноградівського району (2015).
5. Традиційне Великоберезьке перебірно-човникове та мереживне ткацтво (2015).
6. Ковальські традиції с. Лисичово Іршавського району (2015).
7. Традиції казкарства с. Бороняво Хустського району (2016).
8. Традиції ансамблевої гри на дримбах с. Драгово Хустського району (2016).
9. Традиції вовноткацтва Закарпатської Гуцульщини (2016).
10. Традиції лозоплетіння в с. Іза Хустського району (2017).
11. Традиції весільних вінкоплетин с. Зарічово Перечинського району (2017).
12. Різдвяна традиція «Шархань» с. Бороняво Хустського району (2017).
13. Традиції колядування в с. Чома Берегівського району (2017).
14. Традиції приготування «Ріплянки» в с. Колочава Міжгірського району (2018).
15. Пісенна традиція села Худльово Ужгородського району (2018).
Запорізька область
Національний перелік елементів НКС України:
1. «Традиція приготування ет аяклак (караїмський пиріжок з м'ясом).
Досвід караїмів Мелітополя» (охоронний номер 013.нкс).
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. «Козацький бойовий звичай «Спас» Запорізької області» (рік фіксації 2016).
2. «Запорізький Покровський ярмарок» (рік фіксації 2016).
3 . « М и с т е ц т в о т ка ц т ва с е л а Гу с а р ка Б і л ь м а ц ь ко го р а й о н у
Запорізької області» (рік фіксації 2016).
4. «Степовий розспів Запорізької області» (рік фіксації 2016).
5. «Традиція приготування караїмських пиріжків (ет аяклак) – рецепти
караїмів міста Мелітополя Запорізької області» (рік фіксації 2017).
6. «Пісенна спадщина села Мала Білозерка Запорізької області (рік фіксації 2017).
Івано-Франківська область
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Традиція писанкового розпису Гуцульщини (включений 2015р.).
2. Традиція колядування на Верховинщині (включений у 2017р.).
3. Гуцульське ліжникарство: традиційні технології та утилітарно-обрядове
призначення» (включений у 2017р.).
4. Традиція віншування Василів у с. Липівка Рогатинського району (регіон
Опілля) (включений у 2018р.).
5. Особливості техніки та ужитково-декоративне значення гуцульської
плоскої різьби на дереві (включений у 2018р.).
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Луганьска область
Обласній перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Традиція приготування гарбузової каші у Старобільському районі.
2. Автентичні пісні села Цілуйкове.
3. Павлівський капусняк з рибою.
4. Весільний обряд випікання різки сім'ї Костенко-Кушнарьових.
5. Виконавське мистецтво ансамблю бандуристів Біловодського району.
6. Новопсковський куліш.
Миколаївська область
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Сурва: обряд святкування Нового року громадою тернівських болгар
(мкр. Тернівка, м. Миколаїв, Миколаївська область). Дата внесення до
Обласного переліку НКС (2018 р.).
2. Мартениці: традиції святкування зустрічі весни громадою тернавських
болгар (мкр. Тернівка, м. Миколаїв, Миколаївська область). Дата внесення до
Обласного переліку НКС (2018 р.).
Одеська область
Регіональний перелік елементів НКС Одещини:
1 . « П і вд е н н и й р о з п и с с т е п о во ї Ук р а ї н и » ( А н а н ь ї вс ь к и й т а
Любашівський райони).
2. «Клезмерська музика (Фрейлик)» (с. Загнітків, Шершенці, Олексіївка
Кодимського району).
3. «Збереження та відтворення традиції ритуального хліба Кодимщини».
4. «Різдвяний обряд «Мошул» (с. Орловка Ренійського району).
5. «Традиційне виготовлення віників на Савранщині» (с. Вільшанка).
6. «Осичківський Дідок» (с. Осички Савранського району).
Полтавська область
Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини
України:
1. Опішнянська кераміка (2012 р.) (охоронний номер 003.нкс).
2. Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка
Полтавської області (2017 р.) (охоронний номер 007.нкс).
3. Традиції рослинного килимарства селища Решетилівка Полтавської
області (2018 р.) (охоронний номер 008.нкс).
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Опішнянська кераміка (2012 р.).
2 . Тр а д и ц і ї р о с л и н н о г о к и л и м а р с т в а с е л и щ а Р е ш е т и л і в к а
Полтавської області (2017 р.).
3 . Тр а д и ц і ї р о с л и н н о г о к и л и м а р с т в а с е л и щ а Р е ш е т и л і в к а
Полтавської області (2017 р.).
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Рівненська область
Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини
України:
1 . Б о р т н и ц т в о ( с п і л ь н о з Ж и т о м и р с ь ко ю о б л . ) ( 2 0 1 8 р . )
(охоронний номер 011.нкс).
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1 . Тр а д и ц і я о б р я д у « В о д і н н я Ку с т а » у с е л і С в а р и ц е в и ч і
Дубровицького району Рівненської області (2016).
2. Традиція серпанкового ткацтва у селі Крупове Дубровицького рай
Рівненської області (2016).
3. «Поліський солоспів – індивідуальне виконавство кращих сільських
етнофорів» (2016).
4. «Поліська дудка-викрутка: традиції виготовлення та гри» (2016).
5. Традиційне бджільництво (бортництво) (2017).
Сумська область
Національний перелік елементів НКС України:
1. «Кролевецьке перебірне ткацтво» (охоронний номер 002.нкс).
Регіональний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. «Кролевецьке перебірне ткацтво» (2016 р.).
2. «Пісенна традиція села Линове Путивльського району» (2017 р.)
(побутує в селі Линове, Путивльського району Сумської області).
3. «Побутові пісні села Річки Білопільського району» (2017 р.).
Харківська область
Обласний переліку елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. «Ремесло в'язання віників сел. Лиман Зміївського району» (рік Фіксації 2015).
2. «Традиції приготування та споживання сала у смт. Вільшани
Дергачівського району» (рік фіксації 2016).
3. «Традиції різдвяних святок с. Киселі Первомайського району»
(рік фіксації 2016).
4. «Ремесло лозоплетіння у Лозовій» (рік фіксації 2016).
5. «Традиція виготовлення ляльки-мотанки в смт. Малинівка
Чугуївського району» (рік фіксації 2016).
6. «Гончарство Валківського району Харківської області» (рік фіксації 2016).
7. «Традиційна народна медицина на Ізюмщині» (рік фіксації 2016).
8. «Традиційна страва «юшка у три риби» Балаклійського району
Харківської області» (рік фіксації 2016).
9. «Традиція випікання короваю села Огіївки Сахновщинського району
Харківської області» (рік фіксації 2017).
10. «Традиційне харківське коцарство (ткання коца на разбеях)»
(рік фіксації 2018).
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Хмельницька область
Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини:
1. Традиції виготовлення ковбаси чорної (Зіньківської).
2. Традиції виготовлення сушених фруктів і ягід (сушеня, сушня).
3. Технологія і символіка подільського розпису.
4. Технологія і символіка Самчиківського розпису.
5. Традиції прикрашання весільного короваю у селах Хмельницького району.
6. Технологія і традиції виготовлення хліба на черені (Віньковеччина).
7. Традиції Адамівської вишивки.
8. Техногологія вишивання і прикрашання рушника Шепетівщини.
9. Народний весільний танець «П'яний Шаміль».
1 0 . Тр а д и ц і й н а м а н е р а в и ко н а н н я с е л а З е л е н і Ку р и л і в ц і
Новоушицького району.
11. Традиції ткацтва та килимарства у селі Чечельник.
12. Весільний обряд с. Біла Чемеровецького району.
13. Традиції гончарства на Хмельниччині.
Чернівецька область
Ре г і о н а л ь н и й п е р ел і к ел ем е н т і в н ем а т е р і а л ь н о ї к ул ьтур н о ї
спадщини (2018 р.):
1. Гуцульське бондарство малих форм з випалюванням (потребує
термінової охорони) – елемент поширений у Вижниці та Підзахаричах
Путильського району, проте майстрів-носіїв елемента всього 2 і вони – у
поважному віці.
2. Традиція віншування чоловіків-іменинників «чугою»: елемент
п о ш и р е н и й у З а с т а в н і в с ь ко м у, К і ц м а н с ь ко м у, В и ж н и ц ь ко м у,
Путильському районах Чернівецької області.
3. Буковинські поминальні деревця з дарами – елемент поширений у
Глибоцькому, Новоселицькому та Кіцманському районах Буковини.
4. Обряд на викликання дощу «ховання ляльки» - зафіксований у 29- ти
населених пунктах Чернівецької області, немає відомостей лише про його
побутування у Вижницькому та Путильському районі (Буковинська
Гуцульщина).
5. Новорічна традиція буковинського маланкування – поширений по всій
Буковині (і не тільки), проте найбільшими осередками автентичної традиційної
буковинської Маланки є Вашківці Вижницького району, Горбова –
Герцаївського, Красноїльськ Сторожинецького району та ін.
Чернігівська область
Обласний перелік елементів НКС:
1. «Художне різьблення Чернігівщини – тригранно-виїмчате різьблення», 2018 р.
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Додаток 2
ЕЛЕМЕНТИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ЩО
ПРОСУВАЮТЬСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ
(станом на грудень 2018 р. згідно Звітів з НКС надісланих
Українському центру культурних досліджень)

В областях виявлено нові елементи та триває підготовка документів щодо
внесення їх до місцевих/обласних/регіональних Переліків:
Вінницька область
Виявлені елементи НКС:
1.Образотворчі традиції вишитих рушників Південно-Східного Поділля.
2. Орнаментні традиції народної вишивки в селі Клембівка і його околицях.
3. Образотворчі традиції в народному килимарстві села Жван і його околицях.
4. Технологія випічки обрядових хлібів на Вінниччині.
5. Обрядові традиції Подільського весілля на Вінниччині.
6. Орнаментні традиції в писанкарстві Вінниччини.
Луганська область
Виявлені елементи НКС, місцевий реєстр:
1. «Автентичні пісні села Цілуйкове» (Білокуракинська селищна рада).
2. «Весільний обряд випікання різки сім'ї Костенко-Кушнарьових»
(Троїцький район).
3. «Казки та небилиці сім'ї Верецун» (Троїцький район).
4. «Подвійні прізвища села Сиротине Троїцького району».
5. «Павлівський капусняк з рибою» (Білокуракинський район).
6.«Випікання обрядових ве сільних виробів у с. Михайлівка»
(Новоайдарський район).
7. Традиція «Дерево бажань» (Попаснянський район).
8. Обряд «Запалювання родинного вогнища» (Попаснянський район).
9. «Новопсковський куліш» (Новопсковський район).
10. «Білолуцьке лозоплентіння» (Новопсковський район).
Львівська область
Виявлені елементи НКС:
1. Народне мистецтво Яворівщини «Яворівська іграшка»,
2. Народний промисел чорнодимленої кераміки Гавереччини,
3.Автентичний народний танець з Бойківщини «Танець на бочці»
Народного дому с. Бітля, Турківського району,
4. Музично-виконавська традиція ансамблів дримба рів та трембітарів
Народного дому с. Бітля Турківського району.
5. Звіздарство Надсяння (сучасний ареал поширення м. Дубляни
Львівської області).
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Миколаївська область
Виявлені елементи НКС:
1. Обряд Маланкування в селі Курячі Лози (Кривоозерський район,
Миколаївська область).
2. Традиційний матвіївський зелений борщ з бичками (Матвіївка,
м.Миколаїв, Миколаївська область).
3. Традиційні технології виготовлення міцних напоїв з винограду в
с.Михайло-Ларине (Вітовський район, Миколаївська область).
4. Обряд «Вертеп» у Кривому Озері (Кривоозерський район,
Миколаївська область).
5. Обрядове дійство «Розст ріл куті» (с. Мала Мечетня
Кривоозерський район, Миколаївська область).
6. Традиційна технологія приготування копченої ковбаси (смт. Криве Озеро
Кривоозерський район, Миколаївська область).
7. Автентичний фольклор села Троїцьке-Сафонове Казанківського району
Миколаївської області.
8. Обрядові весільні дійства селища Казанки Казанківського району
Миколаївської області.
9. Технології виготовлення хатніх килимків села Шевченкове
Вітовського району Миколаївської області.
10. Технології виготовлення міцних напоїв з винограду в селі
МихайлоЛарине Вітовського району Миколаївської області.
11. Легенди, повір'я та заборони, пов'язані із молоком у селі Засілля
Вітовського району Миколаївської області.
1 2 . Т р а д и ц і й н а к ул і н а р і я ч е с ь ко ї г р о м а д и с е л а Б о г е м к а
Врадіївського району Миколаївської області.
13. Матвіївський традиційний зелений борщ з бичками.
Одеська область
Виявлені елементи НКС:
1. «Балтські ткано-вишивані рушники».
2. «Кодимські ткано-вишивані рушники».
3. «Співці історії українського народу» (с. Коси Подільського району)
4. «Козацькі хрести» (м. Одеса, Ананьївський район, с. Усатове
Біляївського району).
5. «Фрумушикський каракуль» (с. Фрумушика-Нова Тарутинський район).
6. «Обряд проводів осені - зустрічі зими «Кузьминки» (с. Мирнопілля
Арцизького району).
7. «Свято «Тріфон Зарєзан» (Болградський район).
8. «Білі ткані гагаузькі рушники» (с. Виноградівка Болградського району).
9.«Ренійський фольклорний фестиваль зимових обрядів та традицій
«Флоріле далбе».
10. «Звучить мелодія барв» (с. Троїцьке Любашівського району).
11. «Дитяча глиняна іграшка Ольги Шиян» (м. Одеса).
12. «Одеський фольклор».
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13. «Пличинта Миресей» (с. Крутоярівка Білгород-Дністровський).
14. «Сорт винограду альварна - цілюща сила» (с. Шабо Білгород
Дністровського району).
15. «Ткацтво на верстаті» (с. Петрівка Білгород-Дністровського району).
16. «Весняний обряд «Мерцишор» (с. Новоселівка Саратського району).
17. «Дунайський оселедець» (м. Вилкове Кілійського району).
18. «Весільні обряди старовірів Кілійщини» (с. Приморське Кілійського району).
19. «Усний фольклор старовірів» (м. Вилкове та с. Приморське Кілійського району).
Полтавська область
Виявлені елементи нематеріальної культурної спадщини:
1. «Традиція вузлової лялька Полтавщини».
2. «Ткацтво Полтавщини».
3. «Технологія виконання орнамента «Дерево життя» полтавського
рушника».
4. «Обряд «весільне гільце».
5. «Технологія виготовлення воскованих весільних вінків Полтавщини».
6. «Технологія лемківського писанкарства села Малі Будища
Зіньківського району Полтавської області».
7. «Техніка плетіння з природних матеріалів (рогіз, солома) міста Лубни
Полтавської області».
8. «Традиція колористики та технологія виконання гадяцької вишитої
сорочки, місто Гадяч Полтавської області».
Сумська область
Виявлені елементи НКС:
1. «Технологія виготовлення писанок в селі Уланове Глухівського району».
2. «Технологія випікання весільного короваю та шишок у селищі
Кириківка» (Кириківська ОТГ).
3. «Технологія лозоплетіння в селі Боромля» (Боромлянська ОТГ).
4. «Свято зеленої неділі в селі Шаповалівка» Конотопського району.
5. «Побутові пісні селища Степанівка» (Степанівська ОТГ).
6. «Технологія сушіння фруктів в селі Куземин» (Грунська ОТГ).
7. «Традиція виконання весільних пісень в селі Хухра» (Чернеччинська ОТГ).
Херсонська область
Виявлені елементи НКС:
1. Технологія вишивки родини Борейко (с. Іванівка Григорівської сільської
ради Присиваської ОТГ Чаплинського району).
2. Весільні обрядові пісні Скадовщини (с. Лазурне Скадовського району).
3. Традиція декоративного розпису смт. Сиваське Новотроїцького району.
4. Традиція приготування тузлука (чабанської юшки) Каланчацька ОТГ.
5. Технологія приготування молозива Каланчацька ОТГ.
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6. Весільний обряд «Відкриття обличчя» у турків-месхетинців с. Красне
Горностаївського району.
7. Технології нетрадиційної народної медицини від Синього Кирила
Онисимовича Високопільскька ОТГ.
8. Говірка села Старосілля Великоолександрівського району.
9. Фольклорні пісні Великоолександрівщини с. Красносілля та с. Біла
Криниця Великоолександрівського району.
1 0 . Тр а д и ц і я в и п і к а н н я ко р о в а ю в с . Н о в а Ку б а н ь
Великоолександрівського району.
11. Іконопис с. Борозенське Борозенська ОТГ Великоолександрівського району.
1 2 . Т р а д и ц і ї ко в а л ь с т в а с . Ку ч е р с ь к е Б о р о з е н с ь к а О Т Г
Великоолександрівського району.
13. Пісенні традиції с. Чарівне Великоолександрівського району.
1 4 . Тр а д и ц і я в и п і ка н н я х л і б а н а Л е п е т и щ и н і с . Р уб а н і в ка
Великолепетиського району.
1 5 . Н а р од н а д и т я ч а г р а « О й , л е т і л а п т и ч ка » с . Р у б а н і в ка
Великолепетиського району.
16. Автентичні пісні Лепетищини с. Мала Лепетиха Великолепетиського району.
1 7 . В е с і л ь н і п і с н і Л е п е т и с ь ко го к р а ю с . К н я з е - Гр и го р і в ка
Великолепетиського району.
18. Кулінарні весільні с. Миролюбівка традиції турків-месхетинців
Білозерського району.
19. Традиційне весілля с. Тягинка Бериславського району.
20. Традиційна степова кухня (кулінарія) с. Іванівка Голопристанського району.
Черкаська область
Виявлені елементи НКС:
1. Протяжний спів с. Кантакузівка Драбівського району.
2. Фрагмент весільного обряду «Виряджання молодого до молодої»
(с.Кантакузівка Драбівського району).
3. Пісенна традиція Драбівщини (села Степанівка, Білоусівка та інш).
Чернігівська область
Виявлені елементи НКС:
1. «Гартачанка» – страва з картоплі Носівщини.
2. Розвиток гончарства на Семенівщині.
3. Олешнянське гончарство Чернігівщини.
4. Художнє дереворізьблення Чернігівщини
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Додаток 3
Популяризація НКС на телебаченні, у соціальних мережах по регіонах
Вінницька область
- 15 радіопередач на Вінницькому обласному радіо, де висвітлювалися
проблеми й інша інформація стосовно НКС на Вінниччині.
Дніпропетровська область
- на сайті Новомосковської райдержадміністрації в розділі культура та
районній газеті «Присамарська нива» постійно висвітлюються інформаційні
матеріали та заходи щодо проведення фестивалів, майстер-класів та семінарів з
метою інформування населення про культурну спадщину Новомосковського
району;
- виступ фольклорного ансамблю «Калита» Запис програми на Міському
телеканалі напередодні першого міжнародного етномузикознавчого
симпозіуму «Актуальні питання східноєвропейської етномузикології»
(м.Дніпро).
Закарпатська область
- на місцевому телеканалі «Тиса 1» у програмі «Русинська родина»
відбувся показ теле-нарису про життя і творчість носія елементу НКС «Пісенна
традиція с. Худльово Ужгородського району» М. Глюдзика.
Запорізька область
- офіційний сайт комунальної установи «Обласний методичний центр
культури і мистецтва» Запорізької обласної ради;
- у соціальній мережі «Фейсбук»;
- місцевих ЗМІ (без вказання конкретних матеріалів).
Миколаївська область
- висвітлення здобутків у сфері дослідження НКС Миколаївщини на сайті
МОЦНТ та КОР;
- соціальних мережах, зокрема – на сторінках у Фейсбуці «Миколаївський
обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи» та
«Нематеріальна культурна спадщина Миколаївщини»;
- на обласному телебаченні та радіо:
програма «Розмова на тему» (телеканал «Миколаїв»);
НКС Миколаївщини;
програма «Розмова на тему» про нові напрями дослідження НКС у
2018 році;
програма «Новий день» про традиції Водохреща;
програма «Новий день про традиції святкування Великодня на
Миколаївщині»;
радіопередача «Усе про НКС Миколаївщини й не тільки в ефірі радіо
«Миколаїв»;
програма «Новий день» ТРК «Миколаїв» із майстринею НТО
«Прибужжя» Людмилою Гацурою;
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Програма «На всі 100» на радіо «Миколаїв» про обласне свято
козацької творчості «На Покрова»;
Телеканал «Миколаїв»: Відбулось обласне свято народної творчості
«Folk-toloka 2018».
- соціальних мережах:
Поповнення списку НКС Миколаївщини. Матвіївський зелений борщ
із бичками – смачна кулінарна візитівка Миколаївщини;
Нематеріальна культурна спадщина Миколаївщини: традиційна матвіївська
кухня. НКС Миколаївщини: золоті орнаменти з Підлісного. «Освіта НКС»:
- н о в и й ве б - п р о е кт п р о н е мат е р і а л ь н у кул ьту р н у с п а д щ и н у
Миколаївщини:
Новий туристичний маршрут «Золота підкова Кривоозерщини»;
Нематеріальна культурна спадщина України 2018: здобутки, про які
повинен знати кожен. Чим особливий фольклор на Півдні України?;
Традиції декоративного розпису житла в культурах народів світу.
Весільні традиції українців: традиційний коровай;
Застосування елементів народної мелізматики в народних
вокальнохорових колективах. Спас: традиції, легенди, заборони. 7 цікавинок
про кролевецький рушник;
5 порад хормейстерам щодо перекладення піс ень
гомофонногармонічного складу. Хто вміє віночок вити, той вміє життя любити;
Квітка папороті: легенди купальської ночі. «Творче об'єднання
«Прибужжя»: традиційне декоративно-прикладне мистецтво в сучасній
нумізматиці»;
Про обласне свято козацької творчості «На Покрова»;
Український стиль жіночих прикрас;
Зелені свята на Миколаївщині;
Нематеріальна культурна спадщина Миколаївщини: ткацькі традиції
нашого краю. Миколаївщина Великодня;
Фольклорна експедиція до села Калуга Березнегуватського району
Миколаївської області.
Одеська область
- Народний ансамбль «Калина» взяв участь у новорічному концерті в ефірі
«7-ого Каналу», який виконав народні пісні в традиційному стилі виконання та
сучасній обробці.
Рівненська область
- Співпраця з газетами «Культура нашого краю», «Духовність»,
«Сторінками сімейних альбомів», «Духовне відродження», «Джерела
духовності».
- Два рази на місяць виходить телепередача «Азбука ремесел».
- Цикл окремих програм про майстрів: В. Андрощука з м. Березне
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(кераміка), В. Кисіленко з м. Рівного (народна іграшка з льону) та майстрів
Сарненського району. Створено телепрограму «Азбука смаку» про традиційну
кухню поліського краю.
Харківська область
- Відеосюжет «Не чарівна чарівниця» для гуртківців КНЗ «Центр
позашкільної освіти» (смт. Малинівка Чугуївського району).
Черкаська область
- сайт Черкаського обласного центру народної творчості;
- співпраця з проектом «Фолькмюзік» на Національному телебаченні.
Чернівецька область
- Знято документальний фільм «Гуцульський ліжник».
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Додаток 4
У додатку 4 представлені дані, які подані в регіональних звітах
і стосуються наявності факультетів або відділень на яких відбувається
знайомство з історією НКС та традиціями.
Формальна освіта:
Вінницька область
- Вінницький обласний навчально-методичний центр галузі культури,
мистецтв та туризму.
- Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.
- Тульчинський коледж культури.
- Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла
Коцюбинського.
- Вінницький факультет Київського Національного університету культури і
мистецтв.
- Вінницьке вище художнє професійно-технічне училище № 5.
- Кафедра культурології Вінницького Національного технічного
університету.
Волинська область
- Обласний науково-методичний центр культури.
- Волинський коледж культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського.
- Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Донецька область
- Донецький обласний навчально-методичний центр культури
(м.Добропілля).
Житомирська область
- Кафедра музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету.
Запорізька область
- Науково-методичний Центр дослідження нематеріальної культурної
спадщини народів Приазов'я (керівник кандидат географічних наук, доцент
О.С. Арабаджи) Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького.
- Історичний, філологічний факультети Запорізького національного
університету.
Івано-Франківська область
- К а ф е д р а м е т од и к и в и к л а д а н н я о б р а з о т в о рч о го м и с т е ц т в а
Навчальнонаукового інституту мистецтв Прикарпатського Національного
Університету ім. В. Стефаника.
- Кафедра декоративно-прикладного мистецтва Косівського інституту
декоративного та прикладного мистецтва Львівської Національної Академії
мистецтв.
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Львівська область
- Львівський коледж культури і мистецтв.
- Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана
Труша, Львівська Національна академія мистецтв.
Миколаївська область
- Миколаївський факультет КНУКіМ.
- Миколаївський національний аграрний університет.
- МНУ імені В. Сухомлинського.
- Миколаївський коледж культури і мистецтв. Миколаївський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти.
Полтавська область
- Решетилівський художній професійний ліцей.
- Решетилівська гімназія ім. Олійника.
- ЦКД «Оберіг».
- Державна спеціалізована художньої – школи – інтернату I- III ступенів
«Колегіум мистецтв в Опішному» імені Василя Кричевського.
Рівненська область
- Кафедра музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету.
- Кафедра декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету.
- Дубенський коледж культури і мистецтва Рівненського державного
гуманітарного інституту.
Чернівецька область
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
- Учбово-методичний центр культури Буковини.
Чернігівська область
- Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької,
професія – різьба по дереву.
У Харківській та Сумській областях формальна освіта з підготовки кадрів у
сфері управління нематеріальною культурною спадщиною не здійснюється.
Неформальна освіта:
Вінницька область
- Вінницький обласний центр народної творчості.
- Державний історико-культурний заповідник «Буша».
- Вінницький обласний художній музей.
- Приватне підприємство «Художня майстерня» в смт Літин.
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- Навчально-виробничий центр «Спадщина» в м. Ладижин.
- Подільський народний університет культури в смт. Літин.
- Студія рогозоплетіння в с. Щітки, Зразкова аматорська студія дизайну та
прикладного мистецтва Могилів-Подільського Будинку народної творчості.
- Народний аматорський колектив подільської вишивки «Солов'їні вічка»
Ямпільського районного музею образотворчого мистецтва.
- Народна аматорська студія флористики «Чарівниця» Підвисоцького СБК
Оратівського району.
- Зразкова аматорська студія образотворчого мистецтва «Юний художник»
Оратівського РБК.
- Зразкова аматорська студія образотворчого мистецтва Клембівської
сільської ДМШ.
- Зразкова аматорська студія декоративно-прикладного мистецтва
«Гостина» с. Сосонка Вінницького району.
- Дитяча студія декоративно-прикладного мистецтва с. Городківка
Крижопільського району.
- Гурток-студія «Бубнівська кераміка».
Волинська область
- Обласний науково-методичний центр культури.
- Волинський обласний осередок національної спілки майстрів народного
мистецтва.
- Дитяча студія «Житечко» с. Купичів Турійського району.
- Школа народного малярства с. Журавники Горохівського району.
- Студія вишивання «Світлиця» с. Рокині Луцького району.
Донецька область
- Відділ ужиткового та декоративно-прикладного мистецтва.
- Відділ культурно-дозвіллєвої діяльності Донецького обласного
навчально-методичного центру культури.
Дніпропетровська область
- Народний фольклорно-етнографічний гурту «Криниця».
- Колектив-супутник «Криниченька».
- Етно-гурт «Співаночки».
- Народний ансамбль «Чумацький шлях».
- Народний ансамбль «Чорнобривці».
- Народний фольклорний ансамбль «Першоцвіт».
- Народний фольклорний ансамбль «Богуславочка».
- Ансамбль бандуристів «Лелеки».
- Фольклорний ансамбль «Калита».
- Ансамбль «Козак гуляє» (З метою повернення інтересу до протяжної
козацької пісні, керівник народного гурту– заслужений працівник культури
України Сергій Ганжала в Хащівському сільському клубі Новомосковського
району надає уроки з народного співу для всіх вікових категорій населення).
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- Ансамбль «Світлиця».
- Фольклорний ансамбль «Срібні джерела» Зайцівського будинку культури
Синельниківського району.
Житомирська область
- Польські дитячі художні колективи Громадської організації
Житомирської обласної Спілки поляків України: польського танцю
«Короліски», польський дитячий зразковий хор «Дзвонечкі».
- Аматорські творчі колективи Бердичівського районного ЦКД,
Брусилівської ОТГ.
- Ансамбль пісні «Журавка» міста Житомира.
- Народний аматорський ФЕК «Горлиця» Коростишівської ОТГ.
- Дитячий ФЕК «Сонячні зайчики» Потіївської ОТГ Радомишльського району
- Вокальний ансамбль народної пісні «Бровківчанка» Будинок культури
села Бровки Перші Андрушівського району.
- Зразковий аматорський фольклорний гурт «Джерельце» міста Житомира
- Зразковий аматорський фольклорний ансамбль «Зернятко».
- Дитячий фольклорний гурт «Полісяночка» Будинку культури села
Білокоровичі Олевського району.
- Зразковий аматорський фольклорний ансамбль «Мальва» м. НовоградВолинський.
- Зразковий аматорський фольклорний ансамбль «Берегиня».
- Гурт «Колядники» села Будичани Чуднівського району.
- Дитячий фольклорний ансамбль БК села Новоівницьке Андрушівського району
- Дитячий фольклорний ансамбль «Розмарінек» спілки волинських чехів
міста Житомира.
- Зразковий аматорський фольклорний ансамбль «Вінець» Центру
позашкільної освіти імені О. Разумкова м. Бердичева.
- Зразковий аматорський фольклорний ансамбль «Веретенце»
Андрушівської школи мистецтв.
- Зразковий аматорський ансамбль народної музики «Веселі музики»
ЗОШ № 33 міста Житомира.
- Ансамбль народної пісні учнів та вчителів ЗНЗ міста Житомира.
- Н а р од н и й а м а т о р с ь к и й ж і н о ч и й а н с а м б л ь « С к а р б н и ч к а »
Коростишівського РБК.
- Народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив «Горлиця».
- Народний аматорський ансамбль»Капелюх».
- Вокально-інструментальний ансамбль Коростишівської міської ради.
- Фольклорного гурту «Джерело».
- Кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету.
- Аматорський фольклорний колектив «Ордана» Новоград-Волинського
МПК ім. Л. Українки.
- Аматорський ансамбль троїстих музик «Веселі музики» Андрушівського РБК.
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Закарпатська область
- Гурток художньої різьби Карачинського греко-католицького ліцею
ім. Олександра Стойки.
- На базі Ужгородського музичного коледжу ім. Д. Є. Задора проводяться
лекції зі студентами з метою популяризації традиції ансамблевої гри на дримбах
с. Драгово Хустського району.
- Вивчення традиційних колядок у загальноосвітній школі с. Чома
Берегівського району.
- Народний аматорський ансамбль народної пісні «Розмарія» КЗ
«Обласний організаційно-методичний центр культури» ЗОР.
Запорізька область
- Вивчення основ художньої кераміки, гончарства, художнього розпису та
популяризують декоративно-прикладне та образотворче мистецтво на
місцевому та обласному рівнях у Пологівської РДМШ, Будинку дитячої та
юнацької творчості, приватної художньої студії «Арт-світ» с. Інженерне
Пологівського району.
Івано-Франківська область
- Регіональний центр народного мистецтва «Гуцульська гражда».
- Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття
ім. Й. Кобринського.
- Філія – музей писанкового розпису в якій створено школу писанкарства та
проводяться майстер-класи.
- Музей мистецтв Прикарпаття.
Львівська область
- К ЗЛ О Р « Л ь в і в с ь к и й о бл а с н и й ц е н т р н а р од н о ї т во рч о с т і і
культурноосвітньої роботи».
Миколаївська область
- Центр краєзнавства «Оберіг» на базі Баштанської ЦРБ.
- Народознавчий центр «Берегиня» на базі Агрономійської СБ
Арбузинської ЦБС.
- Етнографічний центр «Батьківська хата» на базі Висунської СБ
Березнегуватської ЦБС.
- Етнографічна світлиця на базі Христофорівського СБК.
- Гурток «Історичне краєзнавство» на базі Іванівської ЗОШ Арбузинського району
- Гу рт к и « П и с а н ка р с т в о » т а « Д е ко р ат и в н и й р о з п и с » ,
Арбузинський районний Будинок творчості школярів.
- Гурток «Українська народна вишивка», Костянтинівська ЗОШ
Арбузинського району.
- Гурток «Народний танець», Агрономійський БК Арбузинського району.
- Фольклорний гурток «Квіткограй» (Куцурубська ОТГ).
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- Фольклорний колектив «Світлиця» на базі ЗОШ с. Щасливе
Березанського району.
- Фольклорний ансамбль «Водограй» на базі Арбузинського районного
будинку творчості школярів.
- Фольклорний дитячий колектив «Щедрик».
- Колектив «Голтяни» Первомайського міського центру культури.
- Дитячий фольклорний колектив «Барвінок» Миколаївського міського
Палацу творчості школярів.
- Ансамбль молдавської народної музики «Ізвораш» с. Олександрівка
Вознесенського району.
- Фольклорний колектив с. Богемка Врадіївського району.
- Фольклорний гурт «Троїсті музики» с. Тридуби Кривоозерського району.
- Народний фольклорний колектив «Вербиченька» м. Миколаїв.
- Народний фольклорний колектив «Берегиня» м. Южноукраїнськ.
- Ромський ансамбль «Бахтале» м. Миколаїв та інші Полтавська область.
- Творчі династії майстрів народного мистецтва: Сім'ї Пілюгіних,
Вакуленко, Іпатій, Голуб та інші.
- Наявність приватних родинних майстерень Опішнянської кераміки.
- Творчі гончарні майстерні Національного музею – заповіднику
українського гончарства.
- Решетилівська майстерня художніх промислів.
- Решетилівський районний краєзнавчий музей м. Решетилівка.
- Полтавський краєзнавчий музей м. Полтава.
- Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричевського.
Рівненська область
- Відділ «Серпанкове розмаїття» комунального закладу «Дубровицький
історикоетнографічний музей» Дубровицької районної ради у с. Крупове
Дубровицького району Рівненської області.
- Етнокультурний центр Рівненського палацу дітей та молоді.
- Народний молодіжний фольклорний гурт «Веснянка».
- Зразковий дитячий фольклорний гурт «Весняночка».
- Народний етногурт «Сільська музика».
- Лабораторія поліського фольклору.
- Майстерня історичного ткацтва «Легенди Волині» у м. Радивилів.
- Методичні центри при районних будинках культури з метою сприяння
розвитку художніх промислів.
- Кімната мистецтв, Крупівська загальноосвітній школі І-ІІІ ст.
- Майстерня Івана Коваленаса у м. Вараш.
- Майстерня Василь Познік у м. Сарни.
- Народна аматорська студія декоративно-вжиткового мистецтва
Рівненському МБК.
- Гурток «Вишиванка» Рівненській ЗО Ш І-ІІІ ст. № 11.
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Тернопільська область
- Майстер-класи під час фестивальних днів «Борщівська вишиванка», Дня
міста, храмового свята Борщева, обласних культурно-мистецьких звітів
Борщівського району та Борщівської міської громади тощо.
Харківська область
- Гурток «Народна творчість» у комунальному навчальному закладі «Центр
позашкільної освіти».
Черкаська область
- КУ «ОЦНТ та КОР » Черкаської обласної ради.
- Ансамбль «Калина» (Халаїдівський СБК).
- Аматорський ансамбль «Троїсті музики», Гордашівський сільський
будинок культури.
- Ансамбль побутового танцю «Берегиня», Копіюватський СБК.
- Народний аматорський фольклорно-обрядовий колектив «Вишуканка» та
родинний фольклорний квартет «Мамина пісня», Бачкуринський СБК.
- Гародний аматорський фольклорний колектив «Надія» Мойсівського СК.
- Народний аматорський фольклорний колектив «Калинова родина»
Кантакузівського СБК.
- Фольклорний колектив «Черкаські цокотухи» Кононівського СБК.
- Народний аматорський колектив любителів старовинної пісні
«Спадщина» Драбівського РЦКД.
- Народний аматорський фольклорний колектив «Свашечки»
Вишневського СК.
- Молодіжний фольклорний ансамбль «Цвіт калини» Кантакузівського СБК.
- Аматорський фольклорний ансамбль «Джерело» Селищенського СБК
Селищенської ОТГ.
- Фольклорний ансамбль «Джерела» Хлистунівського ЦКД.
Чернівецька область
- Клуб «Вишиванка», м. Чернівці.
- Клуб вишивальниць «Вечорниці», м. Чернівці.
- Народознавчий гурток «Керстенчанка», Керстенецька сільська
бібліотека, с. Керстенці Хотинського район.
- Гурток юних краєзнавців с. Колінківці Новоселицького району.
- Гурток лозоплетіння, с. Колінківці Новоселицького району.
- Гурток кераміки та гончарства, Музей гончарства, с. Коболчин
Сокирянського району.
Чернігівська область
- Гурток «Гончарики» у Ріпкинському районі в Замглайській ЗОШ.
- Семінари – практикуми з кераміки та гончарства на тему «Народна
іграшка».
- Студія художньої різьби по дереву комунального закладу «Обласний
центр народної творчості» Чернігівської ради.

