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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про діяльність клубних закладів області по збереженню та розвитку 

нематеріальної культурної спадщини та народного мистецтва  
 

Хмельниччина має багату культурну спадщину, могутній духовно-твор-
чий потенціал, свої традиції та звичаї. У надзвичайно непростий для україн-
ської держави час питання дослідження, збереження та популяризації фольк-
лору набувають особливого значення не тільки для історичного пізнання, а й 
відродження національної самосвідомості, духовності народу, підґрунтя роз-
витку професійного мистецтва. 

Осередками розвитку народної творчості та збереження народних тра-
дицій є заклади культури у сільській місцевості. На Хмельниччині нарахо-
вується 1079 закладів культури клубного типу, з них 1029 – у сільській міс-
цевості. У цих закладах працюють 4026 клубних формувань, 1598 з яких – для 
дітей. Їх учасниками є 40840 жителів краю. Працюють 3365 колективів ама-
торського мистецтва, 2308 майстрів образотворчого та декоративно-приклад-
ного мистецтва. 

При управлінні культури, національностей, релігій та туризму облдерж-
адміністрації створено комісію зі збору, обробки та складання орієнтовного 
переліку елементів нематеріальної культурної спадщини для внесення їх до 
списку обласного рівня. 

Одним з головних заходів щодо відродження і збереження нематеріаль-
ної культурної спадщини є фольклорно-етнографічні експедиції, що організо-
вуються та проводяться Хмельницьким обласним науково-методичним центром 
культури і мистецтва. Матеріали, записані під час експедицій, оцифровуються, 
розшифровуються, описуються і включаються до видань центру, згодом на-
правляються керівникам фольклорних та фольклорно-етнографічних колек-
тивів області. Записані народні пісні, танці, описи обрядових дійств та народ-
ного одягу, зразки народно-поетичної творчості можна знайти в інформаційно-
методичному бюлетені, що видається щоквартально. Зібрано велику кількість 
рецептів народної кухні подолян. Планується видати окрему збірку з рецеп-
тами традиційних та обрядових страв Хмельниччини. 

На цей час здійснено фольклорне обстеження більшості районів області, 
зокрема Дунаєвецького, Ярмолинецького, Славутського, Полонського, Старо-
костянтинівського, Новоушицького, Деражнянського, Білогірського, Теофі-
польського, Кам’янець-Подільського. Прослухано понад 1000 пісень, а виб-
рано і записано 400 самобутніх зразків пісенної і усної народної творчості від 
86 носіїв-інформаторів і виконавців. Протягом 2012 року здійснено 3 фольк-
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лорних експедиції, під час яких записано 56 пісень від 20 носіїв-інформаторів, 
у 2013 році – 3 експедиції (63 пісні від 36 носіїв-інформаторів), у 2014 – 
3 експедиції (84 пісні, 7 легенд, зразки місцевих діалектів від 31 носія-інфор-
матора), 2015 – 3 експедиції (46 пісень від 17 носіїв-інформаторів). Цьогоріч 
через брак фінансування експедиційні виїзди не здійснювалися, матеріали 
надаються методистами районних будинків культури та керівниками творчих 
колективів.   

В області проживають понад 100 носіїв-інформаторів фольклору та етно-
графії. У закладах культури клубного типу функціонують 268 фольклорних та 
фольклорно-етнографічних колективів, у яких задіяно 2962 особи. Почесні 
звання “народний аматорський” та “зразковий” носять 42 колективи: 34 “на-
родних” аматорських і 8 “зразкових”, у яких беруть участь 522 особи. 

На теренах області започатковано низку обласних оглядів-конкурсів 
фольклорних та фольклорно-етнографічних колективів: “Джерело життя”, “Не 
зміліє народна криниця”, народних звичаїв та обрядів “Стелися, барвінку!”, де 
представляються відновлені автентичні пісні й обряди своєї місцевості та гро-
мади. Традиційними є фольклорні свята за народним календарем, при цьому 
велика увага приділяється відродженню місцевих традицій.  

Запроваджено низку масштабних всеукраїнських, регіональних та облас-
них етнофестивалів, в основу яких лягли історичні особливості та традиції 
певних регіонів: “Болохівські гостини” у м. Старокостянтинів, “Душа землі 
моєї” у смт Сатанів, “Весняночка іде, пташок із вирію веде” у с. Самчики на 
Старокостянтинівщині тощо. 

Під час проведення експедицій зібрано історичні та етнографічні відо-
мості про заняття місцевого населення, особливості його побуту, віднайдено 
пам’ятки: різьблені скрині для одягу, кошики для зерна, діжки для квашення 
городини та зберігання сала, так званні “коновки” (дерев’яний посуд для во-
ди), а також хлібні діжі та інше. У багатьох сільських будинках культури і 
клубах області є надзвичайно багаті колекції старовинних речей та одягу.  

Обласним науково-методичним центром культури і мистецтва проведено 
семінари-практикуми з керівниками творчих колективів: “Збереження та попу-
ляризація етнокультурної спадщини”, Форум подільських хореографів, за ма-
теріалами якого видано збірник тез науково-практичної конференції “Збере-
ження традицій танцювального фольклору та їх органічне включення в су-
часну хореографічну культуру Поділля”. 

Велика увага приділяється збереженню нематеріальної культурної спад-
щини в галузі декоративно-прикладного мистецтва, яке є вагомою складовою 
мистецьких надбань Хмельниччини. Тут нараховується понад 2000 народних 
майстрів та умільців, які працюють у різних видах декоративно-прикладного 
мистецтва. Спільно з Хмельницьким обласним осередком Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України було проведено понад 80 виставкових 
заходів. При цьому акцент зроблено на презентаціях персональних виставок 
художніх виробів майстрів. Відбулися масштабні творчі мистецькі заходи 
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всеукраїнського та обласного значення: всеукраїнські симпозіуми майстрів 
соломоплетіння, з художньої обробки шкіри, всеукраїнські свято народної 
творчості “Бісерна веселка”, фестиваль-конкурс молодих майстрів “Барви рід-
ного краю”, обласний конкурс вишиваних рушників, виставка-конкурс вити-
нанок “Мережаний світ шевченківського слова”, які сприяють збереженню 
традицій народного мистецтва у молодіжному середовищі. Відбуваються 
щорічні виставки художніх виробів членів Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України “Зимовий вернісаж”. Започатковано проведення 
Всеукраїнського свята народного костюму “Жива традиція” та виставки-
ярмарку “Вернісаж на Проскурівській”. 

Особливої уваги заслуговує популяризація самобутнього Самчиківсько-
го розпису. Протягом 2015-2016 років виставки художніх робіт Пажимсько-
го О.М., Раковського В.Г., Юзвука М.К., Касьянова С.О. відбулися у містах 
Київ, Житомир, Запоріжжя, Харків, Бахмат, Краматорськ, а також Хмель-
ницький та Старокостянтинів. З культурно-мистецькою акцією “Самчиків-
ський розпис на Донеччині” майстри побували в рамках співпраці регіонів з 
прифронтовою Донеччиною за підтримки Міністерства культури України. 

Обласною комісією зі збору, обробки та складання орієнтовного пере-
ліку елементів нематеріальної культурної спадщини у 2015 році подано відпо-
відні документи в Український центр культурних досліджень та рекомен-
довано внести до Національного переліку нематеріальної культурної спад-
щини України, у якому нині є усього 6 елементів, два елементи нематеріальної 
культурної спадщини – Самчиківський розпис та весільний обряд с. Біла Че-
меровецького району. 

Видано фотоальбом “Майстри декоративно-прикладного мистецтва 
Хмельниччини”, до якого увійшли розповіді про 50 творчих особистостей. 
Проведено дослідження, збір матеріалів та підготовчу роботу до видання 
другого тому фотоальбому та альбому “Самчиківський розпис”, проводиться 
дослідження на тему: “Історія ткацтва Хмельниччини”.  

У сучасному світі існує чимало загроз збереженню нематеріальної 
культури – це прискорення темпів урбанізації, старіння і зменшення кількості 
сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. 
Досі не прийнято Закон України “Про нематеріальну культурну спадщину”, 
дія “Державної програми охорони та збереження нематеріальної культурної 
спадщини на 2004-2008 роки” завершилася у 2008 році.  

Прийняття відповідних нормативно-правових актів дозволить розробити 
регіональні заходи щодо створення належних умов для охорони та збереження 
нематеріальної культурної спадщини, уповільнення процесу занепаду народної 
творчості. Цьому сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, фольк-
лорно-етнографічних експедицій, наукових досліджень, науково-практичних 
конференцій, підготовка видань з питань фольклору. 
 
 

Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


