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Петриківський розпис – український
декоративно-орнаментальний живопис ХІХ–ХХ ст.
Petrykivka decorative painting as a phenomenon
of the Ukrainian ornamental folk art (19-21 century)
Козацькі пісні Дніпропетровщини
Cossack songs of Dnipropetrovsk region
Традиція Косівської мальованої кераміки
The painted Kosiv Ceramics

Кролевецьке переборе ткацтво
The krolevets handpicked weaving
Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району Київської області
The singing tradition of the village of Luka (Kyiv-Sviatoshyn district in Kyiv Oblast)
Технологія виконання вишивки «білим по білому»
селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області
The “white on white” technique of embroidery
of Reshetylivka community of the Poltava region

Що таке традиційні ремесла?
Це елементи, що пов’язані з народними промислами й ремеслами. Мова йде про
технологію виготовлення виробів, тобто строго певної послідовності дій і їх
характер.
Ремесло – дрібне ручне виробництво, засноване на застосуванні ручних знарядь
праці. Ремесло виникло з початком виробничої діяльності людини, пройшло
тривалий історичний шлях розвитку, приймаючи різні форми:
Технології виробництва – послідовність операцій і їх зміст із обліком усього
виробничого циклу (заготовка сировини, способи обробки, використані інструменти,
додаткові матеріали, техніки декоративної обробки, утилітарні й сакральні функції
предмета).

What is traditional craft?

These are elements, which are closely connected with folk crafts and handicrafts. It
deals with special production technology, strict sequence of actions and their manner.
Craft is small hand-made production based on hand tools usage. Craft appeared when
people had started their production activities. It went through long development, taking
different forms.
Production technology is sequence of operations and their content taking into account
the whole production cycle (preparation of raw materials, processing techniques, tools,
additional materials, decorative processing techniques, utilitarian and sacral functions of
thing).

Культурні практики спрямовані на поширення знань
Петриківського розпису шляхом навчання цьому
ремеслу схильних до творчості дорослих людей, молоді, дітей.
Носій-майстер завжди виробляє стиль спираючись на традицію.
Його знання і вміння проявляються у роботах учнів, що продовжують традиції
від одного покоління до іншого.
Сultural practices are intended to disseminate Petrykivka decorative painting knowledge
by providing training in handicrafts for talented adults, young people, children.
Bearer-master always creates style in accordance with traditions.
Her/his knowledge is apparent in pupils’ works carrying on the tradition from generation
to generation

Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка
Решетилівського району Полтавської області
Візитівкою селища Решетилівка Полтавської області в усьому світі здавна є
вишивка «білим по білому».
Витончена майстерність виконання вишивки розвивалася на ґрунті багатих
народних традицій, що донесли до наших сучасників величезну кількість
неперевершених зразків. Ручна вишивка легких небесних тонів та насичених барв,
виконана поєднанням різноманітних чисельних технік до 5–7 одночасно.
Поєднання лиштви, ажурних мережок, вирізування, виколювання і особливих
технік – «солов’їні вічка», «зерновий вивід» – збагачує художні засоби
орнаментальних композицій, надаючи їм схожості з мініатюрою, що відрізняє їх від
інших вишивок України.
Технологія і багатство художніх орнаментальних варіацій вишитого малюнка є
особливістю решетилівської вишивки «білим по білому».

The “white on white” technique of embroidery of Reshetylivka community of the
Poltava region
The “white on white” technique of embroidery of Reshetylivka community of the Poltava
region is their business card.
The elegant (refined) mastery of embroidery was developed on the ground of old folk
traditions, which handed down a lot of consummate patterns to contemporaries. Hand
embroidery (light sky blue tone and intense color) is created by combination of different
techniques (5 -7 simultaneously).
Combination of different techniques (needlework, openwork, cutting, satin stitch,
hemstitch and drawn-stitch eyelets, the grainy technique) enriches artistic means
making them like miniatures. All these make the “white on white” technique unique.
The technology and wealth of artistic ornamental variations of embroidered patterns are
peculiarities of “white on white” technique of embroidery of Reshetylivka

Популяризація решетилівських дивотворів
Одним із заходів популяризації елемента нематеріальної культурної спадщини
«Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка
Решетилівського району Полтавської області» є Обласне свято народної творчості
«Решетилівська весна», що проходить щорічно у травні з 1995 року.
Це свято популярне не тільки серед жителів Решетилівки, але й приваблює
туристів з різних куточків України та гостей зарубіжних країн.
Popularization of Reshetylivka marvels
Folk art regional holiday “Reshetylivka spring” (which is held annually since 1995) is one
of the measures for popularization of Intangible Cultural Heritage element “The “white
on white” technique of embroidery of Reshetylivka community of the Poltava region”.
This holiday attracts local residents as well as tourists from all Ukraine and visitors from
foreign countries.

Збереження, поширення знань
Збереження та поширення решетилівської вишивки «білим по білому»
здійснюється шляхом навчання педагогами, майстрами-носіями учнівської молоді
у Решетилівському художньому професійному ліцеї.

Knowledge preservation, dissemination
“The “white on white” technique of embroidery of Reshetylivka preservation and
dissemination are implemented by means of training by teachers, master-bearer, pupils
at Reshetylivka Higher Vocation School of Art

ЕЛЕМЕНТИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ,
ЩО ПРОСУВАЮТЬСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ
Традиція ткацтва серпанкових тканин та технологія виготовлення народного
художнього вбрання в с. Крупове Дубровицького району Рівненської області
охоплює широкий діапазон сакральних, декоративно-ужиткових, символічних
конструктивних одиниць, що включають в себе: техніко-технологічний процес
виготовлення тканин, свята та обряди, з якими нерозривно пов’язане їх створення
та функціональне використання та, власне, серпанкові вироби – одягові комплекти
вбрання (святкові, обрядові) та, рідше, інтер’єрні тканини (рушники, настільники).
Серпанкове ткацтво с. Крупове Дубровицького району виділяється власними
самобутніми особливостями: матеріалами, технологією та техніками
виготовлення; формами виробів, способами крою, своєрідними компонентами
комплектів вбрання; архаїчною геометричною орнаментикою (ромб, розетка,
«змійка», «кривуля», косий хрест тощо).
Впродовж багатьох століть унікальну технологію виготовлення серпанкових
текстильних виробів передають із покоління в покоління майстри – носії давніх
художньо-ремісничих народних традицій.

ELEMENTS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE, WHICH ARE PROMOTED TO
THE NATIONAL REGISTER

Muslin fabric weaving tradition and technique of folk artistic costume
manufacturing in village of Krupove (Dubrovytsia Rayon in Rivne Oblast) cover a
wide range of sacral, decorative and applied, symbolic structural units, which comprise:
process of fabric manufacturing, holidays and rituals, which are part of fabric
manufacturing and functional usage, as well as muslin products (items) – outfits (festive,
ritual) and, less frequently, interior fabrics (towels, tablecloth).
Muslin weaving of Krupove (Dubrovytsia Rayon) is notable for its original peculiarities:
materials, technique and technology, form of items, cut (style of dress); original outfit
components; archaic geometrical ornament (rhombus, rosette, winding line, curve,
"X"(ax icon) and others).
Unique muslin weaving technologies and technique of folk artistic costume
manufacturing are transferred from generation to generation for many centuries. The
masters are bearers of ancient folk handicraft traditions.

Традиції рослинного килимарства селища Решетилівка Решетилівського
району Полтавської області формувалися протягом тривалого історичного
періоду і завдяки комплексу художніх, технологічних особливостей складають
визначний феномен в українському народному декоративному мистецтві.
Орнаментика решетилівського рослинного килимарства є виразною, зі
згладженими, округленими краями форм і мальовничим вирішенням тла.
Основні рослинні форми в більшості особливо пишні, вишукані,
з буйноцвітом розгалужених елементів.
Силуети стилізованих рослин відзначаються великою кількістю світлих і темних
контурів, різної конфігурації і товщини. Кольорова гама в більшості - теплих,
земляних відтінків.

Traditions of floral (vegetable) carpet weaving of Reshetylivka community of the
Poltava region were developed for a long time and due to complex of artistic,
technological peculiarities it is notable phenomenon of Ukrainian folk decorative art.
Reshetylivka ornaments of floral (vegetable) carpet weaving are expressive with smooth
and round form edges and picturesque background. Main floral (vegetable) forms are
mostly magnificent, pompous, and have many brightly colored branching elements.
The stylized plant silhouettes feature many light and dark outlines of different
configuration and thickness. The colours are mostly warm and earth tones.

Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки
є надбанням нематеріальної культурної спадщини громади села Бубнівки
Гайсинського району Вінницької області. Цей унікальний елемент існує і
безперервно функціонує у соціокультурному середовищі Подільського краю.
Бубнівська кераміка характеризується різноманіттям виробів гончарів із красою
підполивʼяного візерунку і дзвінкими переливами барв, дивовижними рослинними
орнаментами і жовто-коричневими, білими, блакитними і сірими кольорами.
Носії традиції орнаментального розпису бубнівської кераміки передають знання і
практичне вміння від майстра учневі у процесі виготовлення виробів.
Опановуючи прийоми і методи носія-вчителя, учень творчо розвивається,
набуваючи власного орнаментального почерку.

The ornamental painting of Bubnivka ceramics tradition is Intangible cultural
heritage of Bubnivka community (Haisyn Rayon of Vinnytsia Oblast). This unique
element exists and operates constantly in sociocultural milieu of Podilskyi krai (region).
Bubnivka ceramics is characterized by pottery diversity with pidpolivyaniy pattern and
bright play of colours, wonderful floral ornaments and yellowy-brown, white, blue and
grey colours.
The Bearers of Bubnivka ceramics tradition transfer knowledge and practical skills from
master to apprentice producing items.
Mastering methods of bearer-teacher, apprentice develops creatively, acquiring his/her
own ornamental style.

Гаварецька кераміка
(інша назва-Гаварецька чорнолещена кераміка)
Львівщина славиться розмаїтим гаварецьким неполиваним (без використання
хімічних речовин) гончарним виробництвом: глечики, тарілки, миски,
горнятка,макітри, амфори, куманці, сковорідки, горщики, вази, флакони, дзбанки,
вазони, маснички, цукернички, підсвічники, бочівки, баньки, скульптури, статуетки
тощо.
Випалюються вироби у гончарній печі дубовими або грабовими дровами. Перед
закладанням виробів у піч температура досягається трьохсот градусів, а після
закладки виробів – піднімається до 1000–1200'С і так підтримується протягом
півдоби у відкритій печі. Після цього піч засипається піском і вироби в ній
залишаються ще 2 доби. Під час такого випалювання жовта глина чорніє. Вироби
стають чорнодимленими, чорнолощеними, «задимленими», «закуреними».

Gavaretska ceramics
(Gavaretska chornoleshena ceramics is second name)
Lviv Oblast is famous for various gavaretska pottery (without chemical agent): jugs,
plates, dishes, gorniatka (cup for coffee), a large pots, amphoras, kumantsi, frying pans,
pots, vases, bottles, dzbanki, flowerpots, masnychky, sugar bowl, candlesticks,
bochivky, lampshade (banky), sculptures, statuettes and other.
Items are burnt off in the pottery kiln with oak or hornbeam firewoods. The temperature
in the kiln reaches 300 (degree) and when items are put in the kiln the temperature is
raised up to 1000 - 1200º (degree). This temperature (1000 – 1200º) is kept during halfday in the open kiln. After that kiln is filled up with sand and items are left there for 2
days. During this type of burning yellow clay becomes black. The items become
chornodymlenymy (black smoked), chornoleshenymy (black glossed), smoke-filled
(«zadymlenymy»), «zakurenymy» (smoked).

Яворівська забавка
(інша назва-Яворівська іграшка)
Виробництво яворівської забавки започатковане у XVIII столітті, і найбільшого
піднесення досягло у середині XIX століття.
Яворівська забавка майструється в основному з осики, щоб відганяти усе лихе від
дитини. Прикрашається забавка традиційним яворівським розписом – «вербівкою».
Для розпису Яворівської забавки використовувалися три кольори: зелений, що
символізує траву та листя, червоний  плоди та ягоди, синій  небо та воду, а на
початку 20 століття почав використовуватися четвертий колір – жовтий (сонце).
Yavorivsky zabavky (amusement)
(second name is Yavorivsky toy (plaything))
This traditional Ukrainian toys manufacturing was originated in Yavoriv city in 18th
century and it reached its greatest popularity in the middle of 19th.
These toys are made mainly of aspen, a tree that is believed from ancient times to have
a magical ability to repel all evil from child. The toys are painted with a special traditional
pattern called “verbivka”.
Originally Yavorivsky zabavky was painted in three colours: green that symbolizes the
grass and leaves, red for fruits and berries and blue for the sky and water. A new colour
(yellow) appeared at the beginning of the 20th century, this colour represents the sun.

З 2015 року Український центр культурних досліджень щорічно організовує
виставки, творчі лабораторії, проводить семінари, тренінги та науково-практичні
конференції.
«Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини:
підсумки та перспективи»
«Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан,
загрози, перспективи»
Цього року започатковано конференцію: «Збереження й популяризація
традиційних ремесел: культурні практики»
Ukrainian Center for Cultural Studies organizes exhibitions, master classes, workshops,
trainings and scientifically-practical conferences every year since 2015.
«Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage: results and opportunities»
«Traditional culture of Ukraine as part of cultural policy: the current state, threats,
opportunities»
This year the conference: «Preservation and popularization of traditional arts: cultural
practices» was started.

Діяльність за Конвенцією ЮНЕСКО
Міністерство культури України,
Український центр культурних досліджень - установа, яка
відповідає за імплементацію Конвенції
mincult.kmu.gov.ua
info.ukrccs@gmail.com
Український центр культурних досліджень (УЦКД) Міністерства культури України
визначено організацією, яка координує, контролює та організовує процес
імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної
спадщини в Україні. УЦКД проводить дослідницьку та реєстраційну роботу, готує
документацію та звіти, організовує семінари та конференції

Activities in compliance with the 2003 Convention
The Ministry of Culture of Ukraine
Ukrainian Center for Cultural Studies is the institution
responsible for Convention implementation
mincult.kmu.gov.ua
info.ukrccs@gmail.com
Ukrainian Center for Cultural Studies (UCCS) (the Ministry of Culture of Ukraine) is
nominated as the organization that coordinates, monitors and runs UNESCO’s 2003
Convention in Ukraine. UCCS carries out research and registration activities, prepares
documentation and reports, arranges out workshops and conferences.

Наші партнери
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
http://nakkkim.edu.ua
Інститут культурології Національної Академії Мистецтв України
www.icr.kiev.ua
Національна історична бібліотека України
www.nibu.kiev.ua
Кафедра фольклористики Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
http://philology.knu.ua/node/15
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького
http://www.mdpu.org.ua
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»
honchar.org.ua

Our partners
National Academy of Managerial Staff in Culture and Arts
http://nakkkim.edu.ua
Institute of Cultural Studies of the National Academy of Arts of Ukraine
www.icr.kiev.ua
National Historic Library of Ukraine
www.nibu.kiev.ua
Folk Studies Department of the Institute of Philology of the Kyiv National Taras
Shavchenko University
http://philology.knu.ua/node/15
Melitopol State Pedagogical Bogdan Khmelnytsky University
http://www.mdpu.org.ua
National Center of Folk Culture “Ivan Honchar Museum”
honchar.org.ua

КОНТАКТИ
Український центр культурних досліджень (УЦКД)
e-mail: info.ukrccs@gmail.com
тел. +38 (044) 254 36 33; тел./факс +38 (044) 254 35 44;
В.о. директора УЦКД
Юлія Федів
тел. +38 050 374 88 36

CONTACT INFORMATION
Ukrainian Center for Cultural Studies
e-mail: info.ukrccs@gmail.com
tel.: +38 (044) 254 3633, tel./ fax: +38 (044) 254 3544
Acting director of Ukrainian Center for Cultural Studies
Fediv Yuliia
tel.: +38 050 374 88 36
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Зоя Босик
тел. +38 097 188 53 80; +38 066 01 78 179
e-mail: zoia.bosik@gmail.com
Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу інноваційних
технологій та популяризації культури Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури України, кандидат філологічних наук, доцент
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