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ПРОЕКТ «ЗАПОРОЗЬКИЙ СПАДОК»
І Всеукраїнська науково-практична краєзнавча
конференція

«Нематеріальна культурна спадщина
Запорожжя – живий скарб України:
проблеми дослідження, збереження
та розвитку»
(в межах заходів до 170-річчя від дня народження
Якова Новицького)

10 листопада 2017 року в м.Запоріжжя в межах заходів до 170-річчя від дня
народження Якова Новицького відбулась перша науково-практична краєзнавча
конференція, присвячена питанням нематеріальної спадщини - «Нематеріальна культурна
спадщина Запорожжя – живий скарб України: проблеми дослідження, збереження та
розвитку».

Організатор: Запорізька обласна організація
Національної спілки краєзнавців України
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Співорганізатори: Запорізьке наукове товариство ім.Я.Новицького
Запорізька обласна організація Національної спілки майстрів
народного мистецтва України
Національний заповідник «Хортиця»
КУ «Обласний методичний центр культури і мистецтва» ЗОР
Департамент культури, туризму, національностей та релігії ЗОДА
Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека
Запорізький обласний краєзнавчий музей
Запорізький обласний художній музей
Місце проведення: «МУЗЕЙ МІСТА ЗА ПОРОГАМИ» Національного заповідника
«Хортиця» (м. Запоріжжя, бул. Центральний, 3, «Будинок взуття», 2-й поверх).
На обговорення краєзнавцям, митцям та науковцям були винесені дуже важливі
проблеми, щодо питань нематеріальної культурної спадщини, які гостро стоять не тільки
перед запоріжцями, а є важливими для всієї громадськості та наукової спільноти України
та світу:
1. Дослідження нематеріальної культурної спадщини в Україні: сучасний стан,
регіональні особливості, проблемні питання та шляхи їх вирішення.
2. Ідентифікація та фіксація елементів нематеріальної культурної спадщини: український
та міжнародний досвід, особливості Запорозького регіону.
3. Етнографічні експедиції та інші форми дослідження і вивчення нематеріальної
культурної спадщини в середовищі проживання її носіїв.
4. Народні ремесла та промисли як частини нематеріальної культурної спадщини
України: сучасний стан, проблеми відродження та перспективи розвитку.
5. Українська мова як джерело нематеріальної спадщини та спосіб трансляції культури
та національного характеру.
6. Народні музичні традиції та фольклор у збереженні етнічної мови культури та
проблемні питання їх фіксації та популяризації як елементів нематеріальної
спадщини.
7. Стан та перспективи захисту, збереження та розвитку нематеріальної культурної
спадщини – важливої складової культурної самобутності та самоідентифікації.
8. Місце та роль Національних творчих спілок та майстрів традиційного народного
мистецтва в секторі нематеріальної культурної спадщини України.
9. Мистецька освіта в контексті розвитку традиційної художньої культури та передачі
традиційних знань і навичок. Механізми спадкоємності елементів нематеріальної
культурної спадщини.
10. ІТ-технології як інструмент фіксації та популяризації елементів нематеріальної
культурної спадщини та інтеграції їх у цифровий простір.
11. Збереження і фіксація культурної спадщини бібліотеками та архівами.
12. Краєзнавча, туристична діяльність та фестивальний рух як способи збереження і
популяризації нематеріальної культурної спадщини.
13. Роль музеїв та музейних освітніх програм у збереженні та реконструкції
нематеріальної культурної спадщини. Етномузеї, етнопарки, скансени як найбільш
ефективна форма збереження та презентації культурної спадщини.
14. Інтерпретація (авторська) нематеріальної культурної спадщини в літературі та
мистецтві.
15. Особливості формування та перспективи внесення елементів до обласних переліків та
національного реєстру нематеріальної культурної спадщини.
16. Нематеріальна культурна спадщина як соціально-економічний ресурс розвитку
регіону та країни.
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Запропонований на обговорення перелік питань не став вичерпним і тому кожен
учасник мав змогу підняти саме ті проблеми, які хвилюють його більш за все.
В межах Конференції відбулась Презентація Петриківського вишитого рушника із
зібрання Запорізького художнього музею та елементів
культурної спадщини
Запорозького краю, які були представлені роботами запорізьких майстрів.

Учасники конференції в Музеї міста за порогами, м. Запоріжжя, 10.11.2017

Пленарне засідання розпочалось з привітання учасників конференції:
Герман Оксана Миколаївна – в. о. директора КУ «Обласний методичний центр
культури і мистецтва» Запорізької обласної ради;
Денисенко Олена Володимирівна – Голова Правління Запорізької обласної
організації Національної спілки краєзнавців України, член Обласної комісії з формування
переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Запорізької області;
Янкович Інга Адольфівна – директор Запорізького обласного художнього музею;
Брацило Людмила Федорівна – Почесний голова ГО «Запорізька обласна туристична
асоціація», Голова комісії з етнографічного краєзнавства Запорізької обласної організації
Національної спілки краєзнавців України, член Обласної комісії з формування переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини Запорізької області;
Палівода Тетяна Миколаївна – завідувач відділу краєзнавства Запорізької обласної
універсальної наукової бібліотеки.
Нагальність проблем, які були винесені на обговорення дослідників, показало
пленарне засідання, в межах якого навіть не всі бажаючі мали змогу виступити перед
присутніми. Саме тому доповіді учасників конференції, які переформатовані у наукові та
популярні статті, будуть розміщені у двох номерах електронного часопису ЗОО НСКУ.
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Привітання учасникам конференції від Голови
ЗОО НСКУ Денисенко О. В. (ліворуч) та
в. о. директора КУ «Обласний методичний
центр культури і мистецтва» ЗОР
Герман О. М. (праворуч)

Привітання з початком роботи учасникам
конференції від Брацило Л. Ф. – Почесної
голови ГО «Запорізька обласна туристична
асоціація», Голови комісії з етнографічного
краєзнавства ЗОО НСКУ

Янкович І. А. – директор Запорізького обласного
художнього музею презентувала учаникам
конференції Петриківського вишитого рушника
із зібрання очолюваного нею музею

Москаленко С. В., Голова Запорізького
обласного осередку Національної спілки
майстрів народного мистецтва України,
висвітлив роль спілки у збереженні НКС

Пленарне засідання доповіддю «Джерела дослідження нематеріальної культурної
спадщини Запорізького регіону» розпочав Білівненко Сергій (м. Запоріжжя), Голова
Обласної комісії з формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини
Запорізької області, Голова Правління Запорізького наукового товариства
ім. Я. Новицького, канд. істор. наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та
спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету, заступник
Голови ЗОО НСКУ.
Логічним продовженням стала доповідь «Етнографічні експедиції історичного
факультету Запорізького національного університету як засіб фіксації елементів
нематеріальної культурної спадщини степової України», яку огосив перед присутніми
студент IV курсу історичного факультету Запорізького національного університету
Олександр Хренов (м.Запоріжжя).
Нестеренко Олена (м. Запоріжжя), провідний методист народної творчості відділу
інформаційно-методичної роботи, народної творчості та аматорського мистецтва КУ
«Обласний методичний центр культури і мистецтва Запорізької обласної ради», член
Обласної комісії з формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини
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Запорізької області, член ЗОО НСКУ, розповіла
учасникам конференції про
«Особливості формування та перспективи внесення елементів до обласного переліку та
національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України».

Білівненко Сергій Миколайович –
Голова Обласної комісії з формування переліку
елементів НКС Запорізької області

Нестеренко Олена Володимирівна –
член Обласної комісії з формування переліку
елементів НКС Запорізької області

Наступним блоком на конференції стали виступи представників спільнот, які є носіями
елементів нематеріальної культурної спадщини Запорізької області:
Арабаджи Олена, канд. географ. наук, проректор, доцент Мелітопольського
державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, (м. Мелітополь, Запорізька
обл.,) з доповіддю «Етнографічний музей «Кале» (м. Мелітополь) як осередок
збереження історичної пам’яті та культури караїмського народу»;
Сергєєва Тетяна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, завідувач
методичного кабінету КЗ «Мелітопольське училище культури» ЗОР, керівник народного
фольклорного ансамблю «Веснянка», керівник студентського фольклорного ансамблю
«Візерунок» (м. Мелітополь, Запорізька обл.) з доповіддю «Збереження народнопісенних
традицій Запорізького краю, їх фіксація та популяризація як нематеріальної спадщини».
Досвідом збереження пісенних традицій з учасниками конференції поділився
Станкевич Віктор, завідувач сектором культури, туризму, національностей і релігій
Дніпровської райдержадміністрації Дніпропетровської області, про що розповів у своїй
доповіді «Криниця» – фольклорно-етнографічний гурт м. Підгороднього (Дніпровський
р-н Дніпропетровської обл.).

Арабаджи Олена – носій елемента НКС
«Традиція приготування караїмських пиріжків
(етъ аякълакъ) – рецепти караїмів міста
Мелітополя Запорізької області»

Сергєєва Тетяна – носій елемента обласного
переліку НКС «Степовий розспів
Запорізького краю»
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Станкевич Віктор – носій елементу світової
культурной спадщини під захистом ЮНЕСКО
«Козацькі пісні Дніпропетровщини»

Нестеренко Наталія, вчитель-методист
Новогупалівської НВК Вільнянського району
Запорізької області

Відомий в Запорізькій області дослідник та активний популяризатор краєзнавчих знань
Нестеренко Наталія, вчитель-методист Новогупалівської НВК (с. Новогупалівка,
Вільнянський р-н, Запорізька область) розповіла присутнім про «Народнопісенні знахідки
Я. П. Новицького у селі Новогупалівка у 2 половині ХІХ ст. (свідчення про сокровенну
пам’ять і багату культуру українців)».
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До програми конференції ввійшли також наступні доповіді, багато з яких будуть
опубліковані в цьому на наступних наших виданнях:
Гончаренко Тамара (м. Запоріжжя, Запорізький обласний художній музей, старший
науковий співробітник відділу науково-фондової роботи та реставрації)
«Петриківський вишитий рушник у зібранні Запорізького художнього музею та
відродження козацького рушника сучасними майстринями Запоріжжя».
Москаленко Сергій (м. Запоріжжя, Голова Запорізького обласного осередку
Національної спілки майстрів народного мистецтва України)
«Роль Національної спілки майстрів народного мистецтва України у збереженні та
розвитку НКС».
Мелай Валентина (м.Токмак, Запорізької області, майстер народної художньої
вишивки, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України
«Відроджена старовина».
Сурченко Сергій (м. Запоріжжя, Національний заповідник «Хортиця», старший
науковий співробітник відділу музейних комутацій, член правління Національної спілки
краєзнавців України, Головний редактор електронного видання Запорізької обласної
організації Національної спілки краєзнавців України «Краєзнавство Запорожжя»
«Традиції та технології використання глини в будівництві житла на землях
Запорожжя».
Нагорна Ганна (м. Запоріжжя, Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека,
бібліограф відділу краєзнавства)
«Збереження і фіксація нематеріальної культурної спадщини в Запорізькій обласній
універсальній науковій бібліотеці».
Свиридовська Ольга (м. Запоріжжя, Голова Запорізького осередку ГО
«Всеукраїнське об’єднання «Патріот»
«Українська скриня» Запоріжжя».
Кукса Надія (с. Суботів, Чигиринський р-н, Черкаська обл., Національний історикокультурний заповідник «Чигирин», завідувачка відділу «Суботівський історичний
музей»)
«Форми збереження, реконструкції, популяризації культурної спадщини чигиринщини:
культурно-просвітницька розважальна програма «Ігри, розваги та забавлянки старого
Суботова».
Бугера Ірина (м. Чернігів, Національний архітектурно-історичний заповідник
«Чернігів стародавній», молодший науковий співробітник)
«Родина полковника Лизогуба та чернігівське козацтво у трьохсотрічній історії
церкви св. Катерини м. Чернігова».
Тетеря Світлана (м. Переяслав-Хмельницький, Національний історико-етнографічний
заповідник «Переяслав», завідувач науково-дослідного сектора «Музей кобзарства»)
«Георгій Ткаченко та Переяславщина у спогадах сучасників».
Пашник Світовит (м. Запоріжжя, Верховний волхв ДЦ «Руське Православне Коло»,
голова комісії із сакрального краєзнавства Запорізької обласної організації Національної
спілки краєзнавців України)
«Образ Андрія Первозваного в легендах про його похід по Дніпру: символічний та
мітологічний аспект».
Палійчук Олена (м. Запоріжжя, Національний заповідник «Хортиця», науковий
співробітник відділу науково-просвітницької роботи, голова комісії з освітянського
краєзнавства Запорізької обласної організації Національної спілки краєзнавців України)
«Музейна етнопедагогіка (Презентація)».
Божкова Ганна (м. Миколаїв, Миколаївський Обласний центр народної творчості та
культурно-освітньої роботи, канд. істор. наук, методист)
«Дослідження НКС Миколаївщини: проблеми та перспективи».
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Микитченко Світлана (м. Переяслав-Хмельницький, Національний історикоетнографічний заповідник «Переяслав», завідувач науково-освітнього відділу
екскурсійно-масової роботи)
«Збереження, відтворення та популяризація традиційних народних свят у
Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» у світлі новітніх
методологічних тенденцій в музейній справі».
Брацило Людмила (м. Запоріжжя, Почесний голова ГО «Запорізька обласна
туристична асоціація», член комісії з етнографічного краєзнавства Запорізької обласної
організації Національної спілки краєзнавців України)
«Особливості традиційної української календарної обрядовості Запорозького краю».
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Виставка Петриківського вишитого рушника із зібрання Запорізького художнього музею
та майстри традиційної української вишивки
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Притула Олександр (м. Запоріжжя, доцент кафедри теорії та методики фізичної
культури і спорту Запорізького національного університету, к. п. н., доктор філософії в
галузі педагогіки, Президент Всеукраїнської федерації «Спас», радник міністра молоді і
спорту України, член координаційної ради з питань розвитку козацтва при КМУ)
«Здоровий спосіб життя в традиції запорізьких козаків».
Павленко Ірина (м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, зав. кафедри
словянської філології, доктор філологічних наук, професор, член Обласної комісії з
формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Запорізької області)
«Сучасний стан народної ліричної пісні на теренах історичного Запорожжя».
Денисенко Олена (м. Запоріжжя, Голова Правління Запорізької обласної організації
Національної спілки краєзнавців України, член Обласної комісії з формування переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини Запорізької області)
«Правове регулювання створення та діяльності етноклубів: українські реалії та
світові стандарти».
Біліченко Лідія (м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра
Могили, студенка IV курсу факультету політичних наук, кафедри історії)
«Православна церква на території Південної України у 20–40-х рр. ХХ ст.».

Організатори І Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції
«Нематеріальна культурна спадщина Запорожжя – живий скарб України: проблеми
дослідження, збереження та розвитку» всиловлюють слова щирої вдячності, всім хто
особисто взяв участь у її підготовці та проведенні, а також надіслав свої матеріали.
Сподіваємось, що конференція стане візитівкою нашої області та стане таким необхідним
для спілкування майданчиком з обговорення як проблем так і досягнень, позитивного
досвіду з питань виявлення, фіксації, збереження та розвитку традицій нашого
прадавнього роду.
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РЕЗОЛЮЦІЯ
І Всеукраїнської науково-практичної
краєзнавчої конференції
«Нематеріальна культурна спадщина Запорожжя –
живий скарб України: проблеми дослідження,
збереження та розвитку»
10 листопада 2017 р.

м. Запоріжжя

Нематеріальна культурна спадщина Запорожжя, її вивчення, збереження,
популяризація та подальший розвиток повинні стати пріоритетними напрямками
культурної та економічної політики України. Цей живий скарб нації є фактором
культурної ідентичності, основою національного самовираження та культурного
розмаїття.
Для імплементації Конвенції Юнеско про охорону нематеріальної культурної
спадщини необхідна нормативно-правова база, програма поетапних дій з охорони та
збереження НКС і належне фінансування її реалізації на державному рівні.
Для успішної реалізації завдань з охорони НКС Запорізького краю необхідна
організаційна та фінансова підтримка з боку місцевих органів, виконавчої влади і
місцевого самоврядування, зокрема, забезпечення професійної підготовки кадрів
(фольклористів, мистецтвознавців, експертів з нематеріальної культурної спадщини) та
фінансування наукових досліджень з даної проблематики.
Заслухавши доповіді Учасники конференції постановили:
1. Звернутись до Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної
адміністрації з клопотанням про фінансову підтримку заходів обласної Програми
розвитку культури в Запорізькій області на 2018–2022 рр. в частині охорони та
збереження нематеріальної культурної спадщини Запорізької області, а саме:
- проведення моніторингу елементів НКС на обласному/місцевому рівні з метою
поглибленого дослідження та фіксації;
- популяризація елементів НКС, внесених до обласного переліку елементів НКС
Запорізької області.
2. Запорізькій обласній раді сприяти внесенню змін до чинного законодавства щодо
надання відповідних повноважень об’єднаним територіальним громадам стосовно
моніторингу, збереження та поширення інформації про НКС і взаємодію з
представниками громадськості та ЗМІ.
3. Звернутись до Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА з клопотанням про
співпрацю з підпорядкованими навчальними закладами, науковими установами із
залученням юних науковців-дослідників у напрямку пошуку, виявлення, дослідження
елементів НКС Запорізької області.
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