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Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО включив:
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• 30 листопада 2016 року елемент «Козацькі пісні Дніпропетровщини» 
до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони



На обкладинці: Панно  «Мій квітучий край», В.І. Дека, 1979 р. (із колекції Дніпропетровського художнього музею)
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      ЗМІСТ БУКЛЕТА



КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА.
ЮНЕСКО

Як із джерел біжать струмками води,
Собою щоб наповнити Дніпро, – 
Так повниться талантами з народу 
Край Січеславський, – людям на добро! 

(Із народної пісні) «Козак Мамай». Галина Назаренко, 2017 р.



1С.І. Кот. Культурна спадщина // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.;

інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2009. — т. 5 : Кон — кю. — с. 486. — isbn 978-966-00-0855-4.

1.1. Культурна спадщина

Культурна спадщина – це сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини, результат 
духовної і матеріальної діяльності.

Розрізняють матеріальну та нематеріальну культурну спадщину. 
До матеріальної культурної спадщини належать: 
֍ пам’ятки архітектури та монументального мистецтва й подібні до них пам’ятки археології та історії, а також пов’язані з ними 

природні об’єкти; 
֍ найрізноманітніші визначні місця; 
֍ рукописи, книги, архівні матеріали, усілякі предмети художнього, історичного або археологічного значення, наукові колекції, 

які мають художнє, історичне, етнографічне чи наукове значення. 
До нематеріальної культурної спадщини належать: традиції, звичаї, обряди, свята (святкування), традиційні ремесла, 

інші форми збереження й демонстрування досвіду, навичок і знань, що мають значення для окремих спільнот та передаються 
з покоління в покоління. 

Культурна спадщина підлягає збереженню та охороні, а також повинна бути доступною для якомога більшого кола зацікавлених 
людей і всіляко популяризуватися.

1.2. Нормативна база у сфері культурної спадщини

֍ Міжнародна конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (прийнята у 2003 році на засіданні Генеральної 
Асамблеї ЮНЕСКО);

֍ Закон України від 06 березня 2008 року № 132 «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної 
спадщини»;

֍ Закон України від 08 червня 2000 року № 1805 «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами);
֍ рішення обласної ради від 31 січня 2014 року № 524-25/VI «Про Програму збереження та розвитку об’єктів культурної і природ-

ної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки» (зі змінами);
֍ рішення обласної ради від 27 березня 2020 року № 578-22/VІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 31 січня 

2014 року № 524-25/VI «Про Програму збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території 
Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки» (зі змінами) та продовження терміну дії Програми до 2025 року».



1.3. ЮНЕСКО. Охорона нематеріальної культурної спадщини 

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) була створена 16 лютого 1945 року.

Місія ЮНЕСКО – сприяючи збереженню культурної спадщини та захищаючи рівну гідність усіх культур, зміцнювати зв’язки між ними.

Члени ЮНЕСКО – 193 держави.

16 листопада 1972 року ЮНЕСКО, беручи до уваги, що пошкодження або зникнення будь-яких зразків культурної цінності 
чи природного середовища є згубним збідненням надбання всіх народів світу, прийняла Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і 
природної спадщини, ратифіковану Указом Президії Верховної Ради України № 6673-ХІ від 04.10.1988 року. 

В рамках Конвенції створено Перелік всесвітньої спадщини, 
який поєднує близько 700 природних і культурних об’єктів.

17 жовтня 2003 року ЮНЕСКО прийняла Конвенцію «Про охо-
рону нематеріальної культурної спадщини», ратифіковану Україною 
06 березня 2008 року. 

Конвенція покликана забезпечити охорону:
֍ усних традицій та форм вираження, охоплюючи мову як 

носія нематеріальної культурної спадщини; 
֍ виконавчих мистецтв;
֍ знань і звичаїв, пов’язаних з природою та всесвітом;
֍ знань та навичок, пов’язаних із традиційними ремеслами;
֍ звичаїв, обрядів, свят.

Конвенцією заснований Міжурядовий комітет з охорони  
нематеріальної  культурної  спадщини, який складається з пред-
ставників 24 держав-учасниць. 



Комітет затверджує 2 списки:   
1. Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства станом на 01.04.2021 року нараховував 492 елемента.
2. Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони, включає 67 елементів.

Станом на 01.04.2021 року до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства від України включено 
елементи:

֍ «Петриківський декоративний розпис як феномен українського орнаментального народного мистецтва» (2013);
֍ «Традиція косовської мальованої кераміки» (2019);

до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони:
֍ «Козацькі пісні Дніпропетровщини» (2016 рік).

На виконання ст.12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, з 2012 року запроваджено Національ-
ний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Нові елементи НКС України включаються до цього переліку на 
підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при Міністерстві культури та інформа-
ційної політики України.

До Національного переліку включено такі елементи (станом на 01.04.2021):

1. Традиція Косівської мальованої кераміки (Івано-Франківська область, 2012 рік).
2. Кролевецьке переборне ткацтво (Сумська область, 2012 рік).
3. Опішнянська кераміка (Полтавська область, 2012 рік).
4. Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство XIX – XXI ст. (Дніпропетровська область, 2012 рік).
5. Козацькі пісні Дніпропетровщини (Дніпропетровська область, 2015 рік).
6. Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району Київської області (Київська область, 2017 рік).
7. Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області 

(Полтавська область, 2017 рік).
8. Традиції рослинного килимарства селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області (Полтавська область, 2018 рік). 
9. Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього (Автономна Республіка Крим, 2018 рік).



10. Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки (Вінницька область, 2018 рік).
11. Бортництво (Житомирська та Рівненська області, 2018 рік).
12. Традиція гуцульської писанки (Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області, 2018 рік).
13. Традиція приготування ет аяклак (караїмський пиріжок з м’ясом). Досвід караїмів Мелітополя (Запорізька область, 2018 рік).
14. Традиція обряду «Водіння куста» у селі Сварицевичі Дубровицького району Рівненської області (Рівненська область, 2018 рік).
15. Традиція декоративного розпису села Самчики (Хмельницька область, 2019 рік).
16. Олешнянське гончарство Чернігівщини (Чернігівська область, 2019 рік).
17. Художнє дереворізьблення Чернігівщини (Чернігівська область, 2019 рік).
18. Гуцульська коляда та плєси Верховинського району Івано-Франківської області (Івано-Франківська область, 2019 рік).
19. Звичай виконувати танець Аркан з Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ (Івано-Франківська область, 2020 рік).
20. Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки «Валківський свищик» (Харківська область, 2020 рік).
21. Технологія виготовлення «воскових» вінків на Вінничині (Вінницька область, 2020 рік).
22. Культура приготування українського борщу (24 області та міста Київ і Севастополь).
23. Карпатське ліжникарство (Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області).
24. Борщівська народна вишивка (Тернопільська, Івано-Франківська, Рівенська та Запорізька області, м. Київ та м. Фінікс і м. Лейквіл (США)).
25. Технологія створення клембівської сорочки «з квіткою» (Вінницька область).
26. Великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області (Вінницька область).



ПЕТРИКІВСЬКИЙ ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС 
ЯК ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО 

ОРНАМЕНТАЛЬНОГО НАРОДНОГО 
МИСТЕЦТВА

«Мій квітучий край», 
Валентина Дека (з колекції ДХМ), 1979 р.



«Мальовка», Тетяна Пата, 1920 р.

2.1. Історія розвитку розпису: від козацтва до сучасності

Петриківський декоративний розпис – унікальне народне мисте-
цтво Придніпров’я, яке є складовою української культури та переда-
ється з покоління в покоління. 

Походження та назва розпису пов’язані із селищем Петриківкою, 
розташованим у Дніпропетровській області. Селище засноване ле-
гендарним кошовим отаманом Запорізької Січі Петром Калнишев-
ським як козацький зимівник, що входив до складу Протовчанської 
паланки за років існування Нової Січі (1734 – 1775 роки). 

Петриківка була важливим торгівельним центром Протовчан-
ської паланки. Тричі на рік тут збирався ярмарок. Великим попитом 
користувались вироби місцевих майстрів: мальовані скрині, кили-
ми, рядна, сукна, розписані яскравими квітами. Вже у ХVІІІ ст. на ос-
нові самобутнього запорозького декоративного мистецтва склався 
оригінальний петриківський орнамент, хоча деякі науковці вважа-
ють, що датування перших місцевих орнаментів визначається ще 
четвертим тисячоліттям до нашої ери. 

Спочатку, розпис був настінним. Господині розмальовували сті-
ни хат та печі. З часом майстри почали розписувати не тільки свої 
хати, але й працювали на замовлення. Попит на розписи виріс, але 
майстрів не вистачало, тому виникла «мальовка». Це той самий роз-
пис, що й настінний, але зображення наносились на папір, а потім 
їх клеїли на горизонтальні виступи печі у кожній петриківській хаті. 
Поступово «мальовки» перетворюються на станковий декоратив-
ний розпис. 

Малювали ці візерунки спеціальними пензлями з котячої вов-
ни, сірниками чи просто пальцями. Розводили фарби на молоці та 
яйцях. Кольори обирали близькі до барв та відтінків природи. Барв-



Центр народного мистецтва «Петриківка»

ники здобували із трав, листя, овочів, фруктів, ягід і квітів, виварюючи їх особливим способом. Найстаранніших господинь називали «чепу-
рушками». 

Перші згадки про петриківський розпис з’явилися на початку ХХ століття завдяки історику та етнографу Дмитру Яворниць-
кому, на честь якого названо Дніпропетровський історичний музей та центральний проспект головного міста Дніпропетровщи-
ни. За дорученням Яворницького зразки народної творчості почала збирати та перемальовувати художниця Євгенія Евенбах 
(1889 - 1981), учениця Миколи Реріха.

1903 рік  
֍ У 1903 році Яворницький відвіз малюнки в Париж на першу 

всесвітню виставку фолк-арту. Так Петриківка потрапила на обкла-
динки журналів, викликаючи захоплення навіть у таких відомих ху-
дожників, як Анрі Матіс.

1923 рік
֍ Збирання колекції петриківського розпису та науково-до-

слідна робота з вивчення цього народного промислу започат-
ковані академіком Дмитром Яворницьким на початку ХХ ст. 
У Катеринославському обласному народному музеї була створена 
експозиція з близько тисячі різноманітних зразків народних розписів 
Катеринославської губернії.

1936 рік
֍ У Києві відкрилася перша велика виставка народної твор-

чості, на якій були представлені твори художників Петриківки. 
З цього часу про петриківських народних майстрів дізналась уся 
Україна; 

֍ у селищі Петриківка відкрилася школа декоративного малюн-
ка. Головним педагогом в ній на довгі роки стала остання із петриків-
ських «чепурушок», народна майстриня Тетяна Пата.



1937 – 1957 роки
֍ Народне мистецтво зберігалося лише в окремих петриківських родинах; 
֍ вихованці  петриківської школи, які після Другої світової війни оселилися в Києві, сприяли впровадженню виготовлення ви-

робів з петриківським розписом на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі.         

1958 рік
֍ За ініціативи Федора Панка у Петриківці створена фабрика петриківського розпису «Дружба», яка працювала до початку 

2000 років; 
֍ відкрита Петриківська дитяча художня школа, у якій викладали мистецтво петриківського розпису відомі майстри Федір 

Панко та Василь Соколенко.

1971 рік
֍ Спілка художників України відкриває в Петриківці експериментальний цех петриківського розпису при Дніпропетровському 

художньо-виробничому комбінаті, який очолив Федір Панко;
֍ на фабриці «Дружба» запускається виробництво розписаних виробів із дерева.

1991 рік
֍ За сприяння Національної спілки художників України створене творче об’єднання «Петриківка».

1998 рік
֍ У результаті об’єднання експериментального цеху з творчим об’єднанням «Петриківка» створено «Центр народного мис-

тецтва «Петриківка».



2.2. Опис елемента, техніка виконання

Петриківський орнамент сучасності характеризується пере-
важно як рослинний, квітковий. Він заснований на повторенні 
форм реальної флори місцевості і створенні на цій основі неіс-
нуючих у природі фантастичних квітів (наприклад, «кучерявки» 
або «цибульки»). Досить широко застосовуються мотиви луго-
вих і садових квітів, винограду, ягід калини, полуниці. Також 
характерним є зображення листя папороті, ажурних перистих 
листів і бутонів.

Для колориту традиційного петриківського розпису харак-
терне контрастне поєднання основних і додаткових кольорів 
спектра, при цьому переважають червоні та зелені фарби.

Ще однією характерною рисою петриківського розпису є 
те, що весь малюнок ніби розгорнутий на площині стіни, арку-
ші паперу, декоративній тарілці або дошці та має поверхневий 
вигляд. При цьому лінії стебел і гілок не перетинаються між со-
бою, а багато елементів розпису мають силуетне зображення. 
Фігури птахів, звірів, людей мають переважно контурне зобра-
ження.

Особливістю техніки виконання розпису є те, що майстри 
малюють мазками «від себе», а не навпаки. Елемент малюнка 
слід виводити одним мазком, легким дотиком передавати і 
твердість плоду, і м’якість ягоди.

Унікальність цього виду мистецтва в тому, що воно відкидає 
шаблони і трафарети. Кожен майстер, дотримуючись лише за-
гального напрямку (фону, символіки, технології), створює ком-
позиції на свій смак, тому кожен виріб сам по собі неповторний 
і впізнається за почерком. Однакових робіт просто не буває. «Петриківська вишня», Федір Панко, 1983 р.



«Мальовка», Ярина Пилипенко, 1962 р.

Пата Тетяна Якимівна (1884 – 1976)
Заслужена майстриня народної творчості України, членкиня 

Національної спілки художників України (далі – НСХУ).
Для її робіт властива різноманітна техніка розпису: від 

пензля з котячої вовни, стеблини оситняку до пальців руки, яки-
ми вимальовувався елемент. Її квіти ніколи не повторювали ні 
композиційної схеми, ні орнаментальних мотивів. З 1940 року в 
композиціях майстрині з’являються фантастичні і реальні птахи. 
Для Тетяни Пати характерне надзвичайно радісне сприйняття 
кольору, щира простота народної поезії.

2.3. Майстри петриківського розпису 

Для Петриківщини характерні самобутність та спадкоємність традицій, пов’язаних з цим видом декоративно-прикладного мистецтва.

Павленко Параска Миколаївна (1881 – 1983)
Найстаріша із відомих петриківських майстринь. Навчалася у своєї матері, яка ма-

лювала квіти ще прямо на комині й стінах. Її розписи щирі й безпосередні, а роботи 
зберігають взірцевий традиційний характер стінопису. Елементи розпису – квіти, які 
вона ніколи не робить завеликими. Композиціям розписів характерні урівноваженість 
і симетрія. У роботах присутні тільки п’ять кольорів: червоний, малиновий, синій, зеле-
ний і жовтий, які вона ніколи не змішувала.

Пилипенко Ярина Улянівна (1893 – 1979)
Одна з найстаріших відомих майстринь декоративного розпису Петриківки, твор-

чість якої не зазнала впливу нових тенденцій. Вона лишилася вірною традиції петриків-
ської «мальовки». Зберегла першооснову методу, що будується на безпосередньому 
відтворенні краси рідного краю.



Її панно досить близькі до стінопису з його декоративно-монументальним відтворенням природи. Творчість майстрині позначе-
на авторським індивідуальним почерком: чіткий малюнок, ясна композиція, контрастне сполучення основних кольорів.

Білокінь Надія Аврамівна (1894 – 1981)
Заслужена майстриня народної творчості України, членкиня НСХУ.
У 1920-х роках консультантом її творчої роботи був учитель малювання Петриківської школи декоративного розпису Олександр 

Статива. 
Майстриня переважно створювала роботи на папері – декоративні панно „мальовки”. Сюжети робіт: святкові процесії молодиць, 

весільних поїздів, сватань тощо.

Панко Федір Савич (1924 – 2007)
Заслужений майстер народної творчості України, член НСХУ. Учень Тетяни Пати. 
З 1958 року стає викладачем Петриківської художньої  школи та об’єднує окремих майстрів у цех підлако-

вого розпису при промисловій артілі вишивальниць «Вільна селянка». За два роки реорганізовує в цех худож-
ніх виробів «Дружба». У 1970 році створює експериментальну творчу майстерню. 

Федір Панко відродив декоративний петриківський розпис на стіні, в архітектурному інтер’єрі. Серед його 
новаторства – використання для розпису різних матеріалів: дерева, порцеляни, металу, кераміки.

Ісаєва Ганна Кіндратівна (1912 – 1983) 
Спадкова майстриня петриківського розпису. Навчалася у своєї тітки Ярини Пилипенко.

З 1958 року працювала у цеху підлакового петриківського розпису разом із майстрами із числа найталановитіших учнів Тетяни 
Пати.  

Є авторкою численних розписів на папері та сувенірних виробах.

Завгородній Іван Федосійович (1915 – 2006)
Учень Тетяни Пати, один із родоначальників петриківського підлакового розпису. Працював на фабриці петриківського розпису 

«Дружба» з моменту її заснування до 1975 року. Майстер декоративного розпису на папері темперою та підлакового розпису на 
дереві, пластмасі, пап’є-маше, олійними фарбами на полотні. 

Улюблений мотив орнаментальних композицій – фантастичні птахи.



«Веселі Сорочинці», Марфа Тимченко, 1996 р.

Тимченко Марфа Ксенофонтівна (1922 – 2009)
Народна художниця України, Заслужена майстриня народної 

творчості України, членкиня НСХУ та Національної спілки архі-
текторів України, лауреатка премії імені К. Білокур та Національ-
ної премії України імені Т. Шевченка. 

У 1937 – 1938 роках почала використовувати петриківський 
розпис для оздоблення порцеляни. Значного розвитку це набу-
ло з 1944 року на Київському експериментальному кераміко-ху-
дожньому заводі. 

Порцелянові вази, розписані нею особисто, радянські діячі 
дарували лідерам інших країн, зокрема Річарду Ніксону, Мао 
Цзедуну, Фіделю Кастро, Йосипу Тіто.

Соколенко Василь Іванович (1922 – 2018)
Заслужений майстер народної твор-

чості України, член НСХУ, ветеран Другої 
світової війни. 

Навчався у Тетяни Пати. У 1960-ті роки 
створив серію панно-плакатів на теми 
українських народних пісень, які відіграли велике значення в популяризації петриківського розпису у пово-
єнний період. 

Серед новаторства майстра – ідея відродження розпису виробів з дерева.
З 1971 по 1992 роки працював головним художником на фабриці «Петриківський розпис». Створив музей фабрики, в якому зібра-

ні роботи петриківських майстрів і художників, що там працювали.

Турчин Ніна Іванівна (1941 р.н.)
Заслужена майстриня народної творчості України, членкиня НСХУ.
Закінчила Петриківську дитячу художню школу імені Т. Пати, її вчитель – Федір Панко. Працювала на фабриці «Дружба», у Дніпро-

петровському художньо-виробничому комбінаті, у Центрі народного мистецтва «Петриківка».



«Калина», Андрій Пікуш , 2008 р.

Горбуля Людмила Миколаївна (1951 р.н.)
Художниця вищого класу, Заслужена майстриня народної творчості України, наго-

роджена бронзовою медаллю Головного комітету ВДНГ СРСР. 
У 2013 році розробила авторський малюнок – «цибульку», який є брендом мисте-

цтва петриківського розпису селища Петриківки та Дніпропетровської області.
Навчалась у Петриківській дитячій художній школі імені Т. Пати. Творчу діяльність 

розпочала у 1966 році художницею Петриківської фабрики художніх виробів «Дружба». 
З 1994 року працює у Професійно-технічному училищі № 79 (селище Петриківка) 

Чернуський Анатолій Олексійович (1947)
Заслужений майстер народної творчості України, майстер петриківського розпису. Протягом 1986 - 1994 років – головний худож-

ник фабрики петриківського розпису. Його вчителями були видатні майстри петриківського розпису Федір Панко і Василь Соколенко. 
Розписує петриківкою скляні, дерев’яні та металеві вироби.

Пікуш Андрій Андрійович (1950 р.н.)
Народний художник України, Заслужений майстер народної творчості України, член 

НСХУ, лауреат премії імені К. Білокур, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступе-
ня. З 2017 року – голова Дніпропетровської організації Національної спілки художників 
України. 

Навчався у відомого майстра Василя Соколенка у Петриківській дитячій худож-
ній школі імені Т. Пати. Працював з 1971 року на фабриці художніх виробів «Дружба». 
У 1991 році організував перше в Україні колективне підприємство «Центр народного 
мистецтва «Петриківка», де протягом двадцяти років обирався головою правління та 
виконував обов’язки художнього керівника. 

Активно працює, переходячи на нові, перспективні для петриківського розпису ма-
теріали (художнє скло, кераміка, текстиль) та створюючи оригінальні розписи архітек-
турних об’єктів.

Малює квіти, панно з букетів, фризи, килимки. Використовує переважно теплу кольорову гаму картин.



майстром виробничого навчання за спеціальністю «художник розмалювання по дереву». 
Використовує у роботі різні матеріали – папір, дерево, метал, розписує інтер’єри та екстер’єри будівель.

Панко Валентина Федорівна (1960 р.н.)
Майстриня народної творчості, членкиня НСХУ, Національної спілки майстрів на-

родного мистецтва України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. 
Навчалась у свого батька Федора Панка. Працювала в Центрі народного мистецтва 

«Петриківка». У грудні 2013 року відкрила Музей Федора Панка в одній із кімнат Будин-
ку культури Петриківки, куди перенесла всі наявні у родини картини батька, і з того часу 
є завідувачкою музею.

Створює традиційні петриківські паперові настінні панно, а також декоративні вази 
й тарелі з яскравими квітами та фантастичними павами. Чимало робіт присвячено те-
мам казок і народних пісень. Використовує різні матеріали – дерево, кераміку, скло, 
полотно.

Гарькава Тетяна Анатоліївна (1963 р.н.)
Заслужена майстриня народної творчості України, лауреатка 

мистецької премії імені Т. Пати. Навчалась у Петриківській дитя-
чій художній школі імені Т. Пати. 

У 1983 – 2000 роках працювала майстринею петриківського 
розпису Експериментального цеху Дніпропетровського худож-
ньо-виробничого комбінату Художнього фонду УРСР.                                                                     

З 1983 по 1990 роки – викладачка Петриківської дитячої ху-
дожньої школи імені Т. Пати, нині – завідувачка спеціальноcті 

«Декоративно-прикладне мистецтво» за спеціалізацією «Петриківський розпис» 
КЗ «Дніпровський фаховий мистецько-художній коледж культури» ДОР», доцентка Дні-
провського національного університету ім. О. Гончара. 

«Вечір приліг на зелені трави»,
Валентина Панко, 2011 р.



2.4. Популяризація Петриківського бренду. Підготовка номінаційного досьє.

2007 рік
֍ За ініціативи Дніпропетровської обласної ради з метою популяризації петриків-

ського розпису проведено І щорічний етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт», який 
поклав початок новому етапу розвитку цього народного мистецтва;

֍ у регіоні щорічно почали проводитись фестивалі та ярмарки народної творчості.  

2011 - 2012 роки
֍ У рамках підготовки номінаційного досьє елементу «Петриківський розпис як 

феномен українського орнаментального народного мистецтва» до ЮНЕСКО для отримання особливого статусу проведено біль-
ше 50 виставок, починаючи зі Європарламенту, штаб-квартири ЮНЕСКО у Парижі, і закінчуючи посольствами 10 держав – членів 
ЮНЕСКО: Республік Азербайджану, Молдови, Франції, Чехії, Естонії, держав Фінляндії, Японії, Грузії і королівств Швеції та Бельгії. 

2012 рік
֍ Елемент «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ – ХХІ століть» внесений до Пере-

ліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;
֍ розпочалася робота з підготовки Номінаційного досьє для включення елементу до Репрезентативного списку нематеріаль-

ної культурної спадщини людства;
֍ уперше в історії України у селищі Петриківці за участю дипломатичних пред-

ставників більш ніж 20-ти країн світу відбулася презентація Дніпропетровщини як 
центру унікальної культурної спадщини України; 

֍ дипломати взяли участь у створенні національного рекорду України -  ручного 
розпису найбільшого у світі 120-метрового петриківського орнаментального фризу.

2013 рік
֍ У рамках проведення слухань Дніпропетровської області в Європейському пар-

ламенті (Брюссель) проведена виставка експонатів петриківського розпису, на якій 
представлені понад  90 робіт народних майстрів та майстринь регіону;



֍ створене  двометрове панно «Птах Щастя», до чого в рамках майстер-класу від 
петриківських майстрів долучилися понад 800 гостей «Карнавалії» (м. Київ);

֍ у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі запроваджена спеці-
альність «Художній розпис», за якою навчають майстерності петриківського декора-
тивно-прикладного малярства представників різних областей України;

֍ проведені міжнародні виставки Петриківського розпису з майстер-класами у 
державах: Королівство Бельгія; Держава Кувейт; Французька Республіка; Велике Гер-
цогство Люксембург; Республіка Греція; Чеська Республіка; Республіка Польща; Коро-
лівство Іспанія; Китайська Народна Республіка; Королівство Марокко; Португальська 
Республіка; Держава Японія; Республіка Азербайджан; 

֍ Міністерство освіти і науки України затвердило Методичний посібник з навчан-
ня малюванню петриківському розпису дітей віком від 3 до 6 років, який використо-

вується у закладі 
дошкільної освіти «Сонечко» селища Петриківки та інших дитя-
чих садках області.

5 грудня 2013 року елемент „Петриківський декоративний 
розпис як феномен українського орнаментального народного 
мистецтва” включений ЮНЕСКО до Репрезентативного спис-
ку нематеріальної культурної спадщини людства (Республіка 
Азербайджан, м. Баку).

Петриківський розпис став першим елементом від Украї-
ни, який отримав такий високий статус.



До роботи над номінаційним досьє залучалися:
 
֍ Євген Удод, голова обласної ради (VI скликання, ініціатор 

написання досьє);
֍ Олександр Вілкул, Віце-премьєр-міністр України (ініціа-

тор написання досьє);
֍ Лілія Гиренко, начальниця відділу з питань гуманітарної 

та соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної 
ради (координаторка та організаторка написання досьє);

֍ Яна Горобець, виконавча директорка громадської орга-
нізації «Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської об-
ласті»;

֍ Наталія Коваленко, голова Петриківської районної ради; 
֍ Ольга Гавриленко, голова Петриківської селищної ради;  
֍ Володимир Перегудов, заступник голови обласної ради по виконавчому апарату (VI скликання);
֍ Мухтаров Фахраддін Алладін огли, депутат обласної ради VI скликання;
֍ Наталія Першина, начальниця управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації;
֍ Тетяна Гарькава, Заслужена майстриня народної творчості України, завідувачка спеціальністю «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Дніпропетровського театрально-художнього коледжу;
֍ Роксолана Іванченко, начальниця відділу ЮНЕСКО (Секретаріату) Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Департа-

менту зв’язків із закордонним українством та культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України;  
֍ Олександра Ковальова, радниця Постійного представництва України при ЮНЕСКО;
֍ Ірина Корчемаха, заступниця начальника відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату 

обласної ради;
֍ Лариса Філінова, директорка КП «Центр народної творчості «Дивокрай»;
֍ Сергій Чайка, президент Асоціації «Україна – Бельгія»; 
֍ Володимир Яценківський, директор Департаменту зв’язків із закордонним українством та культурно-гуманітарного співро-

бітництва Міністерства закордонних справ України;
֍ Тетяна Шапаренко, директорка Дніпропетровського художнього музею.



2.5. «Життя» елементу після внесення до репрезентативного списку ЮНЕСКО.

2014 рік
֍ Дніпропетровська обласна рада затвердила «Програму збереження та розвит-

ку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропе-
тровської області, на 2014 – 2019 роки»;

֍ у закладах загальної середньої освіти започатковано проведення відкритих 
уроків з петриківського розпису, конкурсів декоративно-прикладного мистецтва, ви-
ставок, майстер-класів, екскурсій до Петриківського музею етнографії, побуту та на-
родно-прикладного мистецтва тощо; 

֍ розпочато проведення онлайн-уроків з петриківського розпису для представ-
ників української діаспори різних вікових груп, школярів різних країн світу; 

֍ започатковано проведення майстер-класів з петриківського розпису у спеціалізованих закладах для дітей з особливими 
потребами;

֍ петриківському розпису почали навчати у Дніпровському національному університеті імені О. Гончара;
֍ створені мінімузеї петриківського розпису, постійно оновлюються експозиції діючих музеїв;
֍ у селищі Петриківці відкрито меморіальну дошку на честь Федора Панка; 

֍ у центрі селища встановлено скульптурну композицію з елементом петриків-
ського розпису «цибулька», який приваблює мешканців та туристів;  

֍ етнофестиваль-ярмарок «Петриківський дивоцвіт» став щорічним та вийшов за 
рамки заходу обласного масштабу; 

֍ учні Петриківської дитячої художньої школи імені Т. Пати стали призерами 16-ї 
Міжнародної виставки-конкурсу «Нова Загора – 2014» (Республіка Болгарія); 

֍ делегація майстрів декоративного живопису Петриківки презентувала петри-
ківський розпис та провела майстер-класи на Фестивалі ремісників м. Висагінас  та у 
Національній школі мистецтв імені М. Чюрліоніса у Вільнюсі (Литовська Республіка). 

 
2015 рік
֍ На базі Дніпровської академії неперервної освіти з 2015 року запроваджено 



спецкурси з ознайомлення педагогічних працівників закладів дошкільної освіти регі-
ону з технікою петриківського розпису;

֍ науковцями розроблено методичний посібник та «Альбом майбутнього худож-
ника» для дітей з 3-х років, який входить до комплекту «Петриківський первоцвіт» та 
допомагає в опануванні дітьми вмінь та навичок у сфері декоративного петриківсько-
го розпису; 

֍ Петриківку відвідала делегація представників ОБСЄ (22 особи) з Італії, Франції, 
Словенії, Киргизстана, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірлан-
дії, Королівства Норвегії, США та Румунії; 

֍ у Посольстві України у Грецькій Республіці відбулася презентація петриківсько-
го розпису у рамках культурного заходу «Живі традиції України»;

֍ у рамках фестивалю «Петриківський дивоцвіт» у місцевому парку ім. П. Калнишевського відкрито альтанку у формі писанки, 
розмальованою петриківським орнаментом;

֍ облаштовано експозицію музею ім Ф.С. Панка у приміщенні петриківського районного Будинку культури;
֍ започатковано проведення персональних виставок майстрів петриківського розпису в музейних закладах області;
֍ у Петриківці з’явився новий артоб’єкт – старовинна хата 

на колесах, розписана петриківським розписом. У хаті є піч, на 
стінах – вишиті рушники. Це не лише своєрідний пересувний 
етномузей, а й місце для майстер-класів з розпису.

2016 рік 
֍ Започатковано проведення виїзних мініфестивалів на те-

риторії області з проведенням виставок, тематичних уроків та 
майстер-класів;

֍ започатковано проведення семінару «Нематеріальна 
культурна спадщина як розвиток громади» на базі селища Пе-
триківки; 

֍ петриківські художники та учні петриківського ПТУ роз-
почали акцію з оздоблення петриківським розписом соціаль-



них інфраструктурних об’єктів, закладів, установ, магазинів, 
автобусних зупинок, внутрішнього приміщення каплиці імені 
Князя Рівноапостольного Володимира на території Петриків-
ської центральної районної лікарні. 

2017 рік
֍ У рамках етнофестивалю «Петриківський дивоцвіт» про-

йшов перший обласний науково-практичний семінар на тему 
нематеріальної культурної спадщини «Зберігаючи традиції, ви-
ховуємо покоління»;  

֍ старости з 11 областей України вивчали особливості роз-
витку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО у Петриківці;

֍ як засіб арттерапії започатковано виїзні майстер-класи 
петриківського розпису для тимчасово переміщених осіб, учас-
ників АТО, що знаходяться на лікуванні на території області, 

представників громадських об’єднань. 
֍ започатковано проєкт «Створення  артмайданчика «Мистецька  феєрія  як  складова мистецького виставкового культур-

но-художнього  центру «Петриківка-ЮНЕСКО»;
֍ проведено обласний конкурс дитячої анімації у стилі петриківського розпису «Жива Петриківка». 

 2018 рік
֍ За ініціативи Регіонального центру ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини у Східній Європі (Республіка 

Болгарія) відбувся п’ятиденний тренінг з питань імплементації Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спад-
щини» для експертів, практиків і фахівців у сфері охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини; 

֍ у місті Києві на міжнародному діловому заході «Дніпропетровський регіон: відкритий інвестиційний діалог» для пред-
ставників дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, закордонних потенційних ділових партнерів, зокрема з Бельгії та 
Німеччини, представлено елементи нематеріальної культурної спадщини Дніпропетровщини та презентовано книгу «Нематері-
альна культурна спадщина Дніпропетровщини» (видано англійською/українською мовами);

֍ започатковано проведення щорічного «Обласного фестивалю талантів» серед об’єднаних територіальних громад області;



֍ презентовано мистецтво петриківського розпису на VIII Міжнародному фольклорному фестивалі «Море ритму» в м. Балчик 
(Республіка Болгарія);

֍ Петриківку відвідали представники місії ОБСЄ в Україні, представники громад Харківської, Полтавської, Вінницької, Сум-
ської областей;

֍ організовано фотовиствку до 5-річчя присвоєння петриківському розпису статусу нематеріальної культурної спадщини 
ЮНЕСКО;

֍ видано презентаційний буклет «Культурна спадщина Дніпропетровщини» українською та англійською мовами та імідже-
вий  альбом «Петриківський розпис – унікальна культурна спадщина людства».

  
2019 рік
֍ Презетація елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – петриківського розпису та козацьких пісень Дніпро-

петровщини для культурної спільноти Бі-
лорусі (м. Мінськ);

֍ у центрі Петриківки встановлено 
пам’ятний знак на честь присвоєння пе-
триківському розпису статусу нематері-
альної культурної спадщини людства;

֍ співробітницею Дніпропетров-
ського національного університету ім. 
О. Гончара, майстринею петриківською 
розпису Тетяною Гарькавою видано під-
ручник «Петриківський розпис: теорія та 
методика»;

 ֍ петриківським розписом роз-
мальовано найбільший мурал на бага-
токвартирному будинку у центрі селища 
Петриківки.



2020 рік
֍ Рішенням Дніпропетровської обласної ради дію Про-

грами збереження та розвитку об’єктів культурної і природної 
спадщини, розташованих на території Дніпропетровської об-
ласті, подовжено до 2025 року;

֍ мистецтву петриківського розпису та популяризації 
його серед дітей присвячено повнометражний дитячий фільм-
мюзікл «Дронині мандрони» (на замовлення КП «ЦНТ» 
«Дивокрай»);

֍ двометрова великодня писанка, розписана петриків-
ським розписом, прикрасила подвір’я петриківської Церкви 
Різдва Богородиці;

֍ відремонтовано приміщення Петриківського музею ет-
нографії, побуту та народно-прикладного мистецтва;

֍ в умовах карантину в режимі онлайн започатковано май-
стер-класи петриківського розпису від провідних майстрів і майстринь Петриківщини;

֍ прийнято рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про реєстрацію географіч-
ного зазначення «Петриківський розпис»;

֍ проведено обласний конкурс дитячої художньої творчості «Несподівана Пе-
триківка»;

֍ проведено виставку робіт петриківського розпису та презентацію підручника 
«Петриківський розпис: теорія та методика» (Т. Гарькава). 

    
Нині на Дніпропетровщині петриківському розпису навчають людей різних со-

ціальних груп та віку. З елементами «петриківки» ознайомлюють у дитячих садках, 
учні мають можливість навчатися петриківському розпису на уроках малювання, 
під час факультативних та гурткових занять у школах, ліцеях, гімназіях, інших за-
кладах освіти. 



У регіоні працюють заклади освіти, де навчають основам петриківського роз-
пису:

Дніпровська дитяча художня школа № 2;
заклади дошкільної освіти «Сонечко» та «Ромашка» (селище Петриківка);
Будинок дитячої творчості (селище Петриківка); 
Дитяча художня школа імені Т. Пати (селище Петриківка);
Професійно-технічне училище № 79 (селище Петриківка);
Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури;
Дніпровський національний університет імені О. Гончара;
Дніпровська академія неперервної освіти.

Колекції виробів майстрів петриківського декоративного розпису зберігаються у музеях України: 

Національному музеї українського народного декоративно-
го мистецтва;

Національному художньому музеї України;
Дніпропетровському національному історичному музеї іме-

ні Д. Яворницького;
Дніпропетровському художньому музеї;
Дніпровському музеї українського живопису;
Петриківському музеї етнографії, побуту та народно-при-

кладного мистецтва;
Українському центрі народної культури «Музей Івана Гонча-

ра»;
Черкаському художньому музеї;
Полтавському та Криворізькому краєзнавчих музеях;
Запорізькому й Одеському історичних музеях та інших. 



До Книги рекордів України занесено 9 витворів митців Пе-
триківщини: 

֍ Найдовший у світі орнаментальний розпис ручної роботи 
на бетонному паркані  — довжиною 120 метрів та завширшки 
80 сантиметрів. Загальна площа розпису – 93 кв.м. (2012).

֍ Найбільша дерев’яна ложка, розписана петриківським 
орнаментом, довжина якої 5 м (2013).

֍ Найбільший самовар, прикрашений петриківським роз-
писом, який вміщує 50 відер води (2014).

֍ Найбільший рогач, розмальований петриківським розпи-
сом. Розміри рогача вражаючі: довжина – 5 метрів 17 см, діа-
метр кованої частини понад 67 см, діаметр рогачилні – 63 мм 
(2015).

֍ Найдовший 
в історії петриків-

ського розпису паперовий візерунок-бігунок – стрічка довжиною 210 м 40 см (2015).
֍ Найбільше в Україні 50-метрове панно з петриківським розписом на полотні, у 

роботі над яким взяли учать 120 майстрів з 24 регіонів України (2017).
֍ Наймасовіше виконання петриківського розпису майстра на одній локації, у 

якому взяли участь 126 майстрів і майстринь різних вікових категорій (2019).
֍ Наймасовіший боді-арт петриківським розписом, у якому взяли участь 508 осіб, 

на обличчях котрих було намальовано фрагмент петриківського орнаменту (2019).
֍ Найбільше в Україні мозаїчне панно з петриківським розписом загальною пло-

щею 100 кв.м (2020).



КОЗАЦЬКІ ПІСНІ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

«Лірник», Федір Панко, 1976 р.



3.1. Козацтво на Дніпропетровщині.

Яскравою сторінкою в історії нашого краю є запорізьке козацтво, виникнення якого відносять до XV ст. Це унікальне явище всесвітньої 
історії, яке, по суті, визначало напрямки економічного, політичного і культурного розвитку України упродовж 300 років.  

У козацькі часи територія області була складовою частиною земель Запорозької Січі. Управлінський центр розташовувався у Великому 
Лузі на території сучасного Нікопольського району. Дніпропетровська область з повним правом вважає свою землю колискою українського 
козацтва, адже п’ять із восьми відомих Запорозьких Січей розташовувалися саме на цій території:

֍ Томаківська (1563 – 1593 роки) – на острові Томаківка поблизу нинішнього міста Марганця;
֍ Базавлуцька (1593 – 1638 роки) – на острові Базавлук у місці впадіння у Дніпро трьох річок: Чортомлику, Підпільної і Скарбної, по-

близу нинішнього села Капулівки; 
֍ Микитинська (1639 – 1652 роки) – біля переправи в районі Микитинського Рогу, поруч із 

сучасним Нікополем;
֍ Чортомлицька (1652 – 1709 роки) – при впадінні правої притоки Дніпра в річку Чорто-

млик; 
֍ Нова (Підпільнянська) (1734 – 1775 роки) – на великому півострові, утвореному річкою 

Підпільною при впадінні її в Дніпро, поблизу нинішнього села Покровського.  
Козацькі традиції проявляються на нашій землі практично в усьому: в побуті, поведінці та 

ставленні до життя, у художньому мистецтві, архітектурі, піснях.
Козацькими піснями називаються пісні, які виникли в епоху активної діяльності українських 

козаків у їх середовищі або в заснованих ними поселеннях і пов’язані своїми сюжетами з Ко-
зацькою добою. Ключовим для ідентифікації пісень є наявність у них слова «козак». Через те, 
що кожен куплет таких пісень має велику тривалість у часі, зумовлену повільним темпом і на-
явністю розспівів між складами тексту, виконавці також називають їх «протяжними піснями».  

У козацьких піснях не оспівується насильство або ненависть до ворогів. Навпаки, пісні, 
пов’язані з війною, говорять про її трагізм, про горе близьких, що втратили рідну людину. Ве-
лика частина козацьких пісень присвячена любовним стосункам козака й дівчини. Це робить 
козацькі пісні універсальними для виконання як чоловіками, так і жінками, стираючи гендерну 
нерівність. За тематичним спрямуванням традиційно виокремлюють такі групи пісень:

֍ про козацькі походи; про козацьких ватажків; козацька лірика; козацький романс. «Великдень», Галина Назаренко, 2011 р.



Виконавцями козацьких пісень Дніпропетровщини є невеликі групи людей пере-
важно похилого віку, які об’єднуються у співочі ансамблі за принципом сусідства, ро-
динних або дружніх стосунків. Учасники цих груп не є професійними виконавцями і 
співають, у першу чергу, для себе.  

Козацькі пісні традиційно передаються шляхом вивчення на слух під час спільного 
практикування або під час слухання  пісень. 

У першій половині XX століття гуртовий чоловічий спів був надзвичайно поширеним 
явищем. Але в наш час козацькі пісні виконують переважно жінки, рідше трапляються 
змішані гурти. 

Музичній мові козацьких пісень властива розлогість мелодії, протяжність музичних фраз, помітне тривання в часі кожного музич-
ного фрагменту, навіть окремих звуків.  

Козацькі пісні виконуються без супроводу музичних інстру-
ментів. Винятком є пісні, що належать до репертуару кобза-
рів-бандуристів, які виконуються соло.  

Гуртова частина пісні зазвичай має триголосу будову (соль-
ний верхній голос та гуртові середній і нижній голоси). У деяких 
піснях жінки додають четвертий, найнижчий голос, який фактич-
но є імітацією чоловічої партії («басити»).  

Козацькі пісні виконуються переважно голосним насиченим 
звуком з формуванням його у грудній клітині, причому манера 
виконання є спільною як для чоловіків, так і для жінок.

3.2. Техніка виконання.



3.3. Історія дослідження козацького фольклору та пісень.

Встановити час появи тієї чи іншої пісні можливо лише приблизно, адже письмово їх почали фіксувати лише з ХІХ ст. Свій 
внесок у цю справу зробили М. Цертелєв, П. Лукашевич, Я. Бігдай, З. Ходаковський, М. Максимович, П. Куліш, Я. Головацький, 
М. Костомаров, П. Чубинський, П. Мартинович, Б. Грінченко, М. Драгоманов та інші.  

Фундаментальним дослідженням можна вважати фольклористичну діяльність Д. Яворницького, стараннями якого була вибу-
дована ціла велика група респондентів, які «записали» та таким чином зберегли для нащадків козацьке минуле. Як зазначав сам 
учений, ним було зібрано більше півтори тисячі зразків народних пісень. 

Він збирав фольклор під час подорожей землями колишньої Запорозької Січі: Катеринославської, Харківської, Полтавської, Хер-
сонської, Таврійської, Київської, Чернігівської губерній.  

На Криворіжжі особливо активно досліджували фольклор Л. Струж та Ф. Яловий. Значну кількість зразків фольклору нашого 
краю опубліковано в авторських записах Я. Новицького, І. Манжури, Г. Залю-
бовського, В. Чабаненка.  

Наприкінці ХХ століття дослідження фольклору пов’язані з іменами нау-
ковців Дніпровського національного університету імені О. Гончара: професо-
рів Клавдії Фролової та Володимира Буряка і кандидата наук Миколи Долгова, 
які сформували при університетові Науково-дослідну лабораторію українсько-
го фольклору, народного говору та літератури Нижньої Наддніпрянщини. 

Серед їхніх послідовників – методистки і колишні співробітниці науко-
во-дослідної лабораторії – музикознавиця Вікторія Карпович та фольклорист-
ка Марія Марфобудінова, які спільно з Обласним кіноцентром «Веснянка» 
протягом 2006 – 2013 років здійснили експедиції до 10 районів області, а та-
кож у міста Новомосковськ, Кривий Ріг, Запоріжжя. Результатом проведеної 
збирацької роботи є фольклорно-етнографічні збірники «Калита» (з 2006 по 
2010 роки) та збірка «Дніпровий зорепад» (2007 рік). 

На сучасному етапі дослідження продовжуються науковцями і музикознав-
цями лабораторії фольклору та етнографії Дніпропетровської академії музики 
імені М. Глінки, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, 
фахівцями Кам’янського та Криворізького фахових музичних коледжів. «Мої Мамаї», Катерина Косьяненко,2007р.



3.4. Підготовка номінаційного досьє.

2014 рік

֍ Дніпропетровська обласна рада прийняла Програму збереження та розвитку 
об’єктів культурної та природної спадщини, якою передбачено заходи зі збереження, 
охорони, популяризації козацьких пісень Дніпропетровщини;

֍ організовані фольклорні експедиції у 10 містах і районах області, зокрема у Пав-
лоградському, Синельниківському, Межівському, Широківському, Нікопольському, Дні-
провському, Солонянському районах та у містах Дніпрі і Жовтих Водах. Усього відвідано 
16 населених пунктів, здійснено збір аудіо-, відео-, фото-, текстової інформації, оцифров-
ку старих бобінних записів козацьких пісень;

֍ у ході експедицій виокремлені 4 основні колективи, що виконують козацькі пісні:
‒ ансамбль «Знахідка» (м. Жовті Води);
‒ ансамбль «Богуславочка» (с. Богуслав Павлоградського району);
‒ ансамбль «Першоцвіт» (с. Кочережки Павлоградського району);
‒ ансамбль «Криниця» (м. Підгородне Дніпровського району);
֍ поодинокі виконавиці виявлені у Межівському, Широківському, Нікопольському районах: Ганна Добжанська, Катерина Скиба, 

Ольга Біляєва, Анастасія Федоренко, Олександра Ляшук,  Надія Федоренко,  Марія Іванчура; 
֍ розпочали роботу студентські фольклорні ансамблі та співочі колективи, які зай-

маються вивченням і виконанням козацьких пісень при Дніпропетровській академії му-
зики імені М. Глінки, Кам’янському та Криворізькому музичних коледжах;

֍ організований престур для ознайомлення представників ЗМІ з козацькими пісня-
ми на прикладі фольклорного ансамблю «Криниця» міста Підгородного Дніпровського 
району; 

֍ презентований культурологічний проєкт «Козацькі пісні Дніпропетровщини» у Ки-
єво-Печерський Лаврі (м. Київ);

֍ започаткований та проведений перший обласний фестиваль «Козацькі пісні Дні-
пропетровщини».



2015 рік

֍ 21 січня 2015 року елемент «Козацькі пісні Дніпропетровщини» включений до 
Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

֍ організовано проведення майстер-класів за участю фольклорного ансамблю 
«Калита» під керівництвом Тараса Хмілюка;

֍ здійснено фольклорні експедиції для студентів і викладачів Дніпропетровської 
академії музики імені М. Глінки у селах Китайгороді та Рудці Царичанського району, а 
також до сіл Томаківського та Верхньодніпровського районів області;

֍ організовано майстер-клас старожилів с. Богуслава для ансамблю «Богусла-
вочка» та учнів Богуславської ЗОШ І – ІІІ ст.;

֍ у Дніпропетровській академії музики імені М. Глінки відкритий Фольклорний 
центр зі збереження елементу нематеріальної культурної 
спадщини України «Козацькі пісні Дніпропетровщини»;

֍  виданий збірник пісень «Козацькі пісні Дніпропе-
тровщини», до якого увійшли твори, зібрані під час фоль-
клорних експедицій до історичних центрів козацької слави 
регіону.   

2016 рік

29 листопада 2016 року елемент «Козацькі пісні Дні-
пропетровщини» внесений ЮНЕСКО до Списку немате-
ріальної культурної спадщини, що потребує термінової 
охорони.  

Козацькі пісні Дніпропетровщини стали другим еле-
ментом від України, визнаним ЮНЕСКО, та першим, вклю-
ченим до вищеозначеного Списку.



До роботи над номінаційним досьє залучалися: 

֍ Євген Удод, голова обласної ради (VI скликання, ініціатор написання досьє);
֍ Лілія Гиренко, начальниця відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради 

(координатор та організатор написання досьє);
 ֍ Вікторія Карпович, науковий співробітник, музикознавець науково-дослідної лабораторії українського фольклору, народно-

го говору та літератури Нижньої Наддніпрянщини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
֍ Ірина Корчемаха, заступниця начальника відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату 

обласної ради;
֍ Марія Марфобудінова, завідуюча лабораторією, наукова співробітниця науково-дослідної лабораторії українського фолькло-

ру, народного говору та літератури Нижньої Наддніпрянщини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
֍ Юрій Новіков, ректор Дніпропетровської консерваторії імені М. Глінки;
֍ Світлана Пахлова, науковий спів-

робітник Українського центру культурних 
досліджень Міністерства культури Украї-
ни;

֍ Наталія Першина, начальниця 
управління культури, національностей і 
релігій облдержадміністрації;

֍ Ілля Фетисов, голова ВМГО «Всеу-
країнська асоціація молодих дослідників 
фольклору»;

֍ фахівці Національної комісії з пи-
тань нематеріальної культурної спадщини 
України;

֍ керівництво та фахівці Дніпров-
ської та Павлоградської районних рад і 
райдержадміністрацій, Підгородненської 
міської ради.



3.5. Співочі гурти як носії елементу, представлені у досьє.

У Номінаційному досьє елемент представлений трьома непрофесійними співочими гуртами – «Криниця», «Богуславочка» та «Першоцвіт».

Народний фольклорно-етнографічний 
гурт «Криниця»,
м. Підгородне Дніпровського району

Художні керівники: 
֍ 1992 – 1996 роки – В’ячеслав Фесюра;
֍ 1996 – 2000 роки – Олександр Терехов;
֍ 2000 – 2017 роки – Анатолій Напреєв;
֍ 2003 рік – Катерина Карапиш, учас-

ниця, одна із солісток гурту, а з 2017 року, 
маючи музичну освіту, стала керівницею.  

Фолькльорно-етнографічний гурт «Кри-
ниця» існує з 1989 року: спочатку створився 
як ансамбль «Журавка», пізніше відокре-
мився в існуючий гурт, який віддав перева-

гу вивченню і популяризації народних пісень. 
Співачки першого складу гурту – Марія Старишко, Раїса Полив’яна, Марія Заугольна, Марія 

Корнута, Валентина Колісник та інші – збирали фольклорне багатство  по  крихті,  згадуючи  
пісні  свого  дитинства,  які чули від мам та бабусь.

У репертуарі «Криниці» історичні, козацькі, побутові, чумацькі, стрілецькі, рекрутські, ве-
сільні пісні, що здавна співалися у місті Підгородному. Колектив самостійно відшукує малові-
домі пісні серед старшого покоління, відроджує колядки, щедрівки та різні релігійні співанки, 
а також народні обряди  і традиції рідного краю. В репертуарі багато пісень, які зібрав історик, 
дослідник Д. Яворницький, а також власні авторські пісні (слова Марії Заугольної, музика Ана-
толія Напреєва).

Із 2018 року у «Криниці» зявився молодий колектив-супутник «Криниченька» (вікова група 
9 – 13 років) із міста Підгородного, який переймає досвід виконання пісень.

Участь у заходах:
1997 рік – XV Фестиваль української культури у м. Перемишлі (Республіка Польща);
1998 рік – Дні української культури у м. Будапешті (Угорщина);
2012 рік – XIX Міжнародний фестиваль 

пісні та музики Подніпров’я Росії, Білорусі 
і України «Дніпровські голоси у Дубровно» 
(Республіка Білорусь);

2019 рік – I Кубок світу з фольклору 2019, 
III Національний чемпіонат з фольклору 
«EUROFOLK - Чернівці 2019»;  

Дипломант, лауреат і учасник міжнарод-
них фестивалів (міста Рівне, Луцьк, Івано-Фран-
ківськ, Тернопіль, село Космач).



Їхні пісні записували під час фольклорних експедицій фахівці Дніпровського наці-
онального університету імені Олеся Гончара, Київської національної музичної акаде-
мії імені П. Чайковського, Харківської академії культури.

Поруч з колективом працюють і вивчають пісні, манеру їх виконання колективи 
Кочережківського народного дому: народний вокальний ансамбль «Любава», народ-
не вокальне тріо «Лілея», фольклорний гурт «Перевесло».  

У репертуарі ансамблю близько 200 народних пісень, серед яких особливе міс-
це займають козацькі. Їхня тематика різножанрова – побутові, ліричні, похідні, ре-
крутські. У пісенній 
скарбниці репер-
туару відтворено 
українські обряди 
за народними зви-
чаями: «Мелан-
ка», «Стрітення», 
«Українське весіл-
ля», «Обжинки». 

Участь у захо-
дах:

активний учас-
ник та дипломант 
міжнародних,об-
ласних,всеукраїн-
ських фестивалів, 
конкурсів.

Народний фольклорний ансамбль 
«Першоцвіт» Кочережківського 
народного дому Павлоградського району

Художній керівник:
֍ Володимир Кравченко 
Фольклорний ансамбль «Першоцвіт» 

виник у 1984 році. Нині він працює на базі 
Вербківської об’єднаної територіальної 
громади.  

У листопаді 2014 року, коли проводи-
лася робота з підготовки Номінаційного 
досьє, в гурті було всього сім жінок. 

Основу складали три жінки віком по-
над 84 роки, які співали в колективі біль-
ше 30 років. Учасниці гурту – справжні 
хранительки фольклорної співочої спад-
щини села Кочережки. 



Народний фольклорний ансамбль 
«Богуславочка» Богуславського сільського 
будинку культури Павлоградського району

Художній керівник:
֍ Євгенія Хорольська  

Ансамбль «Богуславочка» створений 
у 1985 році. До його складу входили жін-
ки без музичної освіти, але з унікальним 
багатоголоссям. Адже характерною осо-
бливістю колективу є саме техніка співу на 
чотири-п’ять голосів. У 90-х роках вони пра-
цювали в агітбригаді, що їздила з виступа-
ми по сусідніх селах.  

У листопаді 2014 року колектив гурту 
становив 8 жінок. Основу складали 5 жінок 
віком 78 – 83 років, які співали разом ще з 
часів своєї молодості. 

Протягом усіх років існування ансамблю його учасниці дотримуються правила – не йти 
на компроміс з тенденціями сучасної  культури, щоб зберегти фольклор у первісному ви-
гляді.

У репертуарі «Богуславочки» козацькі протяжні, історичні, побутові, обрядові пісні, 
частівки, пісні колгоспної тематики та повоєнних років, пісні українських і російських ком-
позиторів ХХ століття, твори місцевих авторів села Богуслава.  

Участь у заходах:
з 1985 року – учасник районних, обласних, міжнародних фестивалів, концертів, кон-

курсів;
1998, 2006 роки – дипломант обласних конкурсів-оглядів (м. Дніпро);
з 2002 року – участь у фольклорних експедиціях київських дослідників фольклору; 
2005 рік – учасник і дипломант Міжнародного фестивалю «Країна мрій» (м. Київ);
учасник і дипломант міжнародних всеукраїнських, обласних концертів і фестифалів.



2016 рік
֍ Створено: вокальний фольклорний ансамбль «Калита» на базі Дніпропетров-

ської академії музики імені М. Глінки (далі – Академії Глінки); гурт етноспіву «Співаноч-
ки» при КВНЗ «Кам’янський музичний коледж»;  

֍ на базі Академії Глінки відкрито лабораторію фольклору та етнографії; 
֍ проведено фольклорні експедиції студентів Академії Глінки до Криничанського, 

Магдалинівського, Царичанського, Петропавлівського  та Васильківського районів;
֍ видано збірник «Козацькі пісні Дніпропетровщини» з нотатками та диском;
֍ організовано майстер-класи: 
ансамблів «Першоцвіт», «Богуславочка» та «Криниця» для студентського фоль-

клорного гурту «Калита» Академії Глінки; 
учасників ансамблів «Любава» та «Лілея» для учнів Богуславської ЗОШ І – ІІІ ст. 

(с. Кочережки);
֍ організовано обмін досвідом гурту «Співаночки» з ансамблем «Криниця» та гуртом «Надвечір’я»;
֍ участь гурту «Співаночки» у міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Golden Lion» (м. Львів).

2017 рік
֍ 16 березня 2017 року Дніпропетровській обласній раді та трьом народним 

творчим колективам, які визнані ЮНЕСКО носіями елементу, вручено Сертифікат про 
внесення козацьких пісень Дніпропетровщини до Списку нематеріальної культурної 
спадщини, що потребує термінової охорони; 

֍ здійснено фольклорні експедиції студентів Академії Глінки до Петропавлівсько-
го, Покровського,  Межівського районів; 

֍ організовано майстер-класи: 
ансамблів «Першоцвіт», «Богуславочка» та «Криниця» для студентського фоль-

клорного гурту «Калита» Академії Глінки та студентів КЗ «Дніпропетровський коледж 
культури і мистецтв» ДОР;

3.6. «Життя» елементу після внесення до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.



учасників ансамблів «Любава» і «Лілея» для вихованців КДНЗ «Сонечко» та їх батьків 
(с. Кочережки); 

ансамблю «Богуславочка» для вокального жіночого ансамблю «Калинонька» Бо-
гуславського сільського будинку культури;

֍ проведено обласний фестиваль «Козацькі пісні Дніпропетровщини» (с. Богуслав), 
V районний фестиваль-конкурс народної творчості «Славимо кобзаря» за участю гурту 
«Криниця», обласний фестиваль «Петриківський дивоцвіт» за участю колективів-носіїв 
елементу НКС;

֍ організовано зустріч гурту «Співаночки» з ансамблями «Криниця» і «Надвечір’я», 
творчу зустріч з ансамблем «Криниця» для навчання автентичній манері виконання;

֍ проведено науково-практичний семінар «Зберігаючи традиції – виховуємо покоління»  на базі Академії Глінки, науково-методичний 
семінар-практикум для вчителів музичного мистецтва м. Дніпра та викладачів Академії Глінки «Нематеріальна культурна спадщина у приз-
мі поколінь», семінар «Нематеріальна культурна спадщина – як ресурс розвитку громади» (с. Богуслав, с. Кочережки);

֍ взято участь: 
гурту «Співаночки» у 3-х Міжнародних фестивалях (Естонія, Україна (Буковель), Литва); 
фольклорного ансамблю «Калита» – у  презентації збірки «Народні пісні Дніпропетровщини: Томаківський район» вип. 1. та у концер-

ті-презентації збірника «Українська пісня у поліфонічних творах для бандури»; 
народного фольклорного ансамблю «Богуславочка» – у фестивалях «Степова перли-

на» (селище Межова), «Терноцвіт», VIII Всеукраїнському козацькому фестивалі «Покро-
ва на Хортиці» (м. Запоріжжя).

֍ презентація елементу НКС: 
на Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Ярмаринка» (с. Великі Сорочинці Мирго-

родського району Полтавської області); 
на Міжнародній науковій конференції «Фольклор та освіта – актуальний стан та пер-

спективи» (м. Велико-Тирново, Болгарія);
֍ видано збірник пісень «Козацькі пісні Дніпропетровщини» (англійською та україн-

ською мовами) з аудіодиском  пісень;
֍ створено 2 фільми про носіїв елементу НКС на основі записів експедицій лабора-

торії фольклору та етнографії Академії Глінки; 



֍ введено експедиційні матеріали лабораторії фолькло-
ру та етнографії до навчальних програм курсів «Запис та розшифровка 
фольклору» та «Народна музична творчість» в Академії Глінки;

֍ на базі хору козацької пісні «Самарська слобода» (м. Новомосковськ) створена обря-
дова група з виконання старовинних козацьких пісень.

2018 рік
֍ Науково-дослідною лабораторією фольклору народних говорів та літератури Прид-

ніпровського регіону ДНУ спільно з проблемно-дослідною лабораторією музичної етногра-
фії при Національній музичній академії України ім. П. Чайковського здійснено фольклорну 

експедицію на базі народного фольклорного колективу «Краяни», за результатами якої видано аудіодиск із цифровим записом колективу 
та відеофільм про його творчість;

֍ здійснено фольклорні експедиції студентів до П’ятихатського, Новомосковського, Павлоградського районів та м. Жовтих Вод;
֍ організовано майстер-класи: 
ансамблів «Першоцвіт» та «Богуславочка» для студентського фольклорного гурту «Калита», студентів лабораторії фольклору Академії 

Глінки та КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»; 
учасників ансамблів «Любава» і «Лілея» для вихованців КДНЗ «Малятко» та їх батьків (с. Кочережки); 
ансамблю «Криниця» для учасників обласного відбіркового конкурсу XVI Всеукраїн-

ського фестивалю «Червона рута», студентів та викладачів академії Глінки, гурту «Надве-
чір’я» та етногурту «Співаночки», студентів КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мис-
тецтв» ДОР»; 

фольклорного колективу «Знахідка» (м. Жовті Води) для студентів КЗ «Дніпропетров-
ський коледж культури і мистецтв» ДОР»;

֍ проведено І обласну освітньо-культурну конференцію «Збережемо спадщину ра-
зом», другий методичний семінар-практикум, 7 місцевих та 2 всеукраїнські фестивалі, на-
раду клубних працівників, І Міжнародний етномузикознавчий симпозіум «Актуальні питан-
ня східноєвропейської етномузикології», круглий стіл на тему: «Збереження нематеріальної 
культурної спадщини Дніпропетровщини» (м. Підгородне), обласну нараду за участю ке-
рівників сільських та селищних закладів культури клубного типу на базі Академії Глінки; се-



мінари-тренінги з популяризації НКС Дніпропетровщини для вчителів інтегрованого курсу 
«Мистецтво», музичного та образотворчого мистецтва закладів загальної середньої освіти 
Дніпропетровської області; круглий стіл «Практика збереження та перспективи розвитку 
елементів НКС Дніпропетровщини» (с. Кочережки, с. Богуслав); засідання круглого столу 
«Практика збереження та перспективи розвитку елементів НКС Дніпропетровщини»; тре-
нінг з питань імплементації Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної 
спадщини» для експертів, практиків та фахівців у сфері охорони та збереження НКС, прове-
дено третій науково-методичний семінар-практикум;

֍ видано за підтримки Дніпропетровської обласної ради альбом «Нематеріальна куль-
турна спадщина Дніпропетрощини»; збірник «Нематеріальна культурна спадщина Дніпро-
петровщини» з нотатками; аудіосамовчитель з козацьких пісень сіл Кочережок і Богуслава, 
міста Підгородного на підставі сучасних записів;  аудіосамовчитель з пісень Петропавлів-

ського району та збірник «Калита ХІІІ: збірка фольклорно-етнографічних матеріалів»; збірник «Богуславочка»;
֍ записано аудіодиски «Козацькі пісні у виконанні народного фольклорного колективу «Краяни» та аудіодиск до збірника «Народні 

пісні сучасної Дніпропетровщини: Томаківський район»; 
֍ проведено ІІ обласний фольклорний фестиваль «Козацькі пісні Дніпропетровщини» (с. Богуслав); обласний фестиваль козацької 

пісні «Збирайся роде, єднайся народе», ХІ обласний фестиваль «Петриківський дивоцвіт» та презентацію елементів НКС у Національному 
центрі ділового співробітництва «Український дім» на Всеукраїнському експопроєкті «Мис-
тецькі жнива-2018» (м. Київ);

֍ організовано презентацію «Світлиці української пісні» у Кочережківській сільській 
бібліотеці, де зібрані та зберігаються матеріали з історії козацької пісні, інформація про ко-
лектив «Першоцвіт» з його аудіо-, відеозаписами;

֍ створено відеопрезентації на тему: «Зимовий цикл обрядових пісень» та відеофіль-
ми «Співоча майстерня» ч. 1 (майстер-клас із ансамблем «Першоцвіт»), фільм-звіт на основі 
експедиційних записів за 2017/ 2018 навчальний рік; 

֍ на базі гурту «Криниця» сформовано дитячий колектив-супутник «Криниченька»                
(м. Підгородне);

 ֍ Підгородненською міською радою затверджено Програму збереження та розвитку 
елементів нематеріальної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини» у м. Підгородно-



му та с. Перемога;
֍ взято участь: 
ансамблю «Криниця», дитячого колективу-супутника «Криниченька» у VIII Міжнарод-

ному фольклорному фестивалі «Море ритму» (м. Балчик, Республіка Болгарія) та фестивалі 
фольклору «Таланти ХХІ століття» (м. Харків); 

ансамблю «Богуславочка» у ІІ Міжнародному фестивалі фольклору «World Wide» 
(м. Пулави, Польща).

2019 рік
֍ здійснено фольклорні експедиції студентів лабораторії фольклору Академії Глінки  до 

сіл Юріївського, Софіївського, Петриківського районів; експедиція гурту «Співаночки» до сіл 
Петриківського району;

֍ проведено ІІ обласну освітньо-культурну конференцію, міжнародний, всеукраїнський та обласний фестивалі, семінари-практикуми 
«Вивчення, популяризація та збереження НКС Дніпропетровщини» (м. Підгородне, с. Кочережки, с. Богуслав) та обласний семінар-прак-
тикум для методистів та керівників колективів з вокально-хорового та фольклорного жанрів «Методика роботи в українському народному 
хорі», семінари-тренінги з популяризації НКС Дніпропетровщини для вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво», музичного та образотвор-
чого мистецтва закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської області;

֍ відбулися засідання круглого столу «Практика збереження та перспективи розвитку 
елементів НКС Дніпропетровщини» (м. Підгородне та с. Кочережки), ІІІ обласний фестиваль 
«Козацькі пісні Дніпропетровщини» (с. Богуслав), обласний фестиваль козацької пісні «Зби-
райся роде, єднайся народе» та «Козацькі пісні та вірші як невід’ємна складова патріотич-
ного виховання молоді та збереження НКС» (м. Підгородне);

֍ організовані майстер-класи ансамблів «Першоцвіт», «Криниця», «Богуславочка» для 
студентського фольклорного гурту «Калита» Академії Глінки та студентів КЗ «Дніпропетров-
ський коледж культури і мистецтв» ДОР; 

֍ за рахунок коштів місцевих громад закуплено комплекти сучасної аудіоапаратури, 
диктофони тощо для комунального закладу «Підгородненський міський будинок культури 
ім. Т.Г. Шевченка» (Дніпровський район), Богуславського сільського будинку культури Бог-
данівської ОТГ;



֍ в Академії Глінки створено гурт «Дивень»;
֍ записано аудіодиск із репертуаром ансамблю «Криниця» 

(громада м. Підгородного); 
֍ видано три інформаційних буклети про ансамблі «Богусла-

вочка», «Криниця», «Першоцвіт» (українською та англійською мо-
вами);

֍  Вербківською ОТГ підготовлено проєкт Програми розвитку 
культури у Вербківській сільській раді на 2020 – 2024 роки, в рамках 
якої передбачено й заходи з охорони елементу; 

֍ створено фільм-презентацію «Криниця» та навчальний відео-
фільм «Козацькі пісні Дніпропетровщини»;

֍ взято участь: 
гурту «Криниця» та дитячого гурту-супутника «Криниченька» у 

ІІІ національному чемпіонаті з фольклору «Eurofolk Чернівці 2019», 
ІХ Всеукраїнському козацькому фестивалі «Покрова на Хортиці» 
(м. Запоріжжя), Національному чемпіонаті з фольклору «Eurofolk-

Вінниця 2019», Відкритому фестивалі-конкурсі української культури «Витоки» (м. Запоріжжя);
гурту «Криниця» у Міжнародному фестивалі та форумі людей поважного віку «Золоті роки 2019» (м. Львів);
гурту «Криниченька» в обласних семінарах-практикумах (м. Дніпро та м. Новомосковськ), фольклорному фестивалі (м. Дніпро); 
аматорського вокального ансамблю «Лілея» у X фольклорному фестивалі танцю, музики і співу «Music, dance and sea» (м. Паралія, 

Греція); 
гурту «Співаночки» у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Wawelskie Skarby» (м. Краків, Польща), VI Міжнародному  фоль-

клорному фестивалі «Biserno more» (м. Будва, Чорногорія);
ансамблю «Богуславочка» у V регіональному конкурсі «Відкрийте серце новорічним дивам», ХV обласному конкурсі-фестивалі «Ко-

зацькими шляхами», Міжнародному фестивалі «Golden Fest-2020»;
֍ створено офіційний вебсайт (http://cossackssongs.com.ua) та сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» - «Козацькі пісні Дніпропетров-

щини».



2020 рік
֍ Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради подовжено дію Програми збереження та розвитку об’єктів культурної та природної 

спадщини, елементів нематеріальної культурної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на період до 2025 року;
֍ взято участь: 
етногуртом «Співаночки» у дистанційному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Мелодія моєї мрії» (у рамках проєкту «Назу-

стріч мрії») та Х Всесвітньому чемпіонаті з фольклору «WORLD FOLK 2020» ONLINE (Республіка Болгарія); 
народним вокальним тріо «Лілея» Кочережківського Народного дому Вербківської ОТГ Павлоградського району у Міжнародному фес-

тивалі-конкурсі «Victiri star» (м. Харків);
народним вокальним тріо «Лілея» та народним вокальним ансамблем «Любава» Кочережківського Народного дому Вербківської ОТГ 

Павлоградського району у ХІ Міжнародному фольклорному фестивалі музики та танцю «Antalya fest 2020» (Анталія, Туреччина);
дитячим колективом «Криниченька» та ансамблем «Богуславочка» у першому міжнародному форумі з туризму та гостинності 

«DniproExpo2020» (м. Дніпро);
дитячим колективом «Криниченька» в 

народно-обрядовому святі «Ой, на Івана, 
ой, на Купайла»;
колективом «Криниця» та дитячим колек-
тивом «Криниченька» у Всеукраїнському 
різдвяному фестивалі (м. Новомосковськ), 
святі-проводах Масниці, конкурсі «Співуча 
країна» та онлайн у національному чемпіо-
наті з фольклору «Euro Folk»;

колективом «Криниця» в онлайн конфе-
ренції «Охорона та популяризація нематері-
альної культурної спадщини, як  відповідь 
на виклик сучасності», у експедиції з ви-
вчення традицій приготування їжі – Спаська 
затірка (с. Спаське) в рамках включення ок-
ремих позицій до обласного і національно-
го реєстру елементів НКС;



֍ проведено ІІІ обласний фестиваль талантів, IV обласний фестиваль «Козацькі пісні Дніпропетровщини» (с. Богуслав, Павлоградський 
район), фольклорно-етнографічне свято «Пісенний перегук» (м. Підгородне), семінар «Збереження та популяризація нематеріальної куль-
турної спадщини, як відповідь на виклики сучасності», ІІ Міжнародний етномузикознавчий симпозіум «Актуальні питання східноєвропей-
ської етномузикології»;

֍ організовано семінари-тренінги з популяризації НКС Дніпропетровщини для вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво», музичного 
та образотворчого мистецтва середніх закладів освіти Дніпропетровської області; 

֍ проведено курс лекцій для студентів КЗ «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» ДОР» «Історія козач-
чини та козацькі пісні Дніпропетровщини»;

֍ проведено у форматі відеоконференції І Етномузикознавчий 
форум вчителів музичного мистецтва м. Дніпра та викладачів Ака-
демії Глінки «Музична спадщина Придніпров’я» та ІІІ щорічну освіт-
ньо-культурну конференцію «Збережемо спадщину разом»;

֍ організовано фольклорні експедиції студентів лабораторії 
фольклору Академії Глінки до міста Тернівки та сіл Петриківського 
району; 

֍ проведено творчий візит колективу «Криниця» до села 
Спаського;

֍ відповідно до норм, встановлених статтею 29 Конвенції 
ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, управ-
лінням з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти 
виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради підготовле-
но звіт про заходи з охорони елементу НКС «Козацькі пісні Дніпро-
петровщини»,  реалізовані станом на 1 січня 2020 року, та заходи 
з охорони елементу НКС «Козацькі пісні Дніпропетровщини», які 
планується виконати у 2020 – 2024 роках; 

֍ презентовано звіт-брошуру під час зустрічі-презентації «Куль-
турна спадщина Дніпропетровщини».



Відповідно до вимог Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщи-
ни, кожна держава – сторона цієї Конвенції – визнає, що насамперед на неї покладається 
зобов’язання забезпечувати виявлення, охорону, збереження, популяризацію й передачу 
майбутнім поколінням культурної і природної спадщини, яка перебуває на її території. 

Звітуючи перед ЮНЕСКО, ми в першу чергу говоримо про компетенції, впроваджені на 
території області та країни в цілому, направлені на виконання завдань і заходів з виявлення, 
охорони, збереження, популяризації й передачі майбутнім поколінням культурної і природ-
ної спадщини нашого регіону, охорони нематеріальної культурної спадщини, забезпечення 
до неї поваги відповідних спільнот, підвищення рівня знань про них у населення області.

Наш регіон єдиний в Україні має 2 елементи НКС, які знаходяться під охороною 
ЮНЕСКО:

2013 рік – до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства 
внесено елемент «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне маляр-
ство ХІХ – ХХІ ст.»;

2016 рік – до Списку елементів нематеріальної культурної спадщини, які потребують 
термінової охорони, внесено «Козацькі пісні Дніпропетровщини».

Високе визнання культурної спадщини Дніпропетровщини передбачає велику відповідальність.
Із цієї брошури Ви дізнаєтеся не лише про наш колоритний петриківський розпис та багатоголосі, душевні, протяжні козацькі пісні 

Дніпропетровщини, а й про заходи, що направлені на їх виявлення, охорону, передачу наступним поколінням, популяризацію.
Дякуємо всім тим, хто долучився до створення видання. Сподіваємося, що воно буде максимально корисним для всіх категорій читачів 

і поціновувачам НКС.

Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.
 (Олександр Довженко)

Лілія Гиренко,
начальниця управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти виконавчого апарату
Дніпропетровської обласної ради,
голова громадської організації „ЖІНКИ плюс”




