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MINISTRY OF CULTURE O F UKRAINE 

21 .01 .201 5 
(dakd) 

ORDER 

Ку і У 

Оп amendments made to Appendix 2 
to the Order of tl1c Ministry of Cнlturc of (J kraine 
N!! 1521 of14.12.2012 

Іп сошрІіапсе wit\1 tl1e At1ic\e 12 of tl1c Сопvепtіоп tог the Sa tegLtaгdiпg о!' 
tl1e ІпtапgіЬІе Cultшal Hcгitagc acccded Ьу tJkгaiпc ассогdіпg to tl1c І .. а \У ot' Сk гаіпс 

ot' 6.03.2008 N~ 132, actiпg uпdег tl1c Rcglllatioп ot' tl1c Міпіstгу о( C Ltltшc о !' 

lJ kгai пe (Resolution of tl1e СаЬіпсt of Ministcгs of Ukгаіпс of 3.09.2014 N~ 495 ). 

taking into consideгatioп thc l)ecisioп of tl1c Ехрсгt Воагd оп tl1c l пtaпgit)\c Cultшa l 

Het·itage oftl1e Mi пistt-y· ofCLtltшe ot'lJ kгa iпc (20. І І .2014 .N"~ 4) 

І HEREBY ORDER: 

І. То amcпd Аррспdіх 2 to tl1c Огdсг оГ tl1c Miпist t·y о( C ultLtгc о( tfkгaiпc 

.N"~ І 521 оГ І 4. І 2.20 І 2 "Оп арргоУаІ о!' схстрІагу modcl Істп о!' tl1c іп\·спtоr·у 
сагd of ап clcmcпt of іпtапgіЬІс cultшal l1cгitagc о( lJkгaiпc апd (ktсппіпаtіоп 

of tl1e elerпcпts of іпtапgіЬІс cultuгal l1eгitagc ot' lJkгaiпc" Ьу addiпg tІн:· 

tollo\\' iпg: 

··s. Cossack soпgs of Dпіргорсtго\· s\1СІ1упа. Oпipгopct r·o\·s k (~сgіоп. і щі і \ i(.ILtal 

регtоппегs апd fo lk amateш gгoLtps оГ Dпipгopctгo\•sk Rcgioп. Rt:gioпal mctll(.Kiical 

сепtсг ot' сІLІЬ \\1ОГk апd folk агС. 

2. То aLttlюгizc Fi гst DcpL!ly Міпіstсг 1.0. І.іІю\іуі to Ьс і п сІ1агgс о( cotltгolliпg 

tl1e implcmcпtatioп ot' tl1c Огdсг . 

Vice-Pr·i me Ministcr·-
Minister of СнІtш·е of U kr·ai пc 
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ОБЛІКОВА КАРТКА 
« __ Козацькі пісні ДніпропетровщІІнІІ __ » 

(назва елемента нематеріальної культурної спадщини) 

п 

Офіційна/визнана назва елемента, яка буде міститись у опублікованих лютеріалах. 

(Не більtие 1 О слів). 
Козацькі пісні Дніпропетровщини 

Це люже бути назва, яку використовує громада(и}. група(и), окре.на(і) особа(и), 

пов 'язані з побутуванням елел1ента, або назва, під якою елемент уже відш.шй. 

Козацькі пісні 

мu:uевіс 

Дніпропетровська область 

Оскільки нематеріальна спадщина люже бути визначена тільки у зв 'язку з певною 
1 

гролшдою. групалш чи особалш, які вважають її частиною своєї культурної 

спадщини. важливо чітко визначити грш.шди, групи або осіб, що мають 

безпосереднє відноUІення до побутування еле.тнента. 

Інфорлшція. подана в цьо.ну пункті. повинна улюжливити з'ясування, які саме 

г 'Y11lt найтісніUІе пов 'язані з еле~нентолt та .ножуть бути його носіяJІtu. 
Носії елементу «Козацькі пісні Дніпропетровщини» не становлять якоїсь 

однієї громади. В одних місцях вони об'єднані у фольклорні аматорські 

колективи, як, наприклад, у м.Жовті Води (ансамбль «Знахідка»), у 

/ м.Підгородне Дніпропетровського р-ну (ансамбль «Криниця»), у с.Богуслав 

'Павлоградеького р-ну (ансамбль «Богуславочка» ). В інших місцях носіями 

елементу «Козацькі пісні» є окремі особи, які не беруть участі у художніх 

1 колективах (наприклад, Анна Михайлівна Должанська, 1918 р.н. з 

смт.Межова Межівського р-ну; Катерина Григорівна Скиба, 1929 р.н. з 

с.Красний Під Широківського р-ну), або неформальні гурти, які збираються 

при нагоді (вихідний, свято, просто поспівати коло хати) (наприклад, такий 

гурт у с.Капулівка Нікопольського р-ну у складі: Федоренко Надія 

Семенівна, 1 927р.н, Іванчура Марія Кіндратівна, 1934р.н., Біляєва Ольга 

Григорівна, 1 930р.н. ). 

Фор.ма схвалена Е"спертною радою з m1тань НКС при Аfіністерстві "ультури у,_раїни 29.08.2014 
Сторін..-:а І 



І Цей пунюп .має визначати тершпорію поширення еле . .нента. 110 .~южливості 
вказавиш географічне розташування Аtісця, де він зосереджений. 

Якщо схожі еле.иенти існують у сусідніх місцевостях, слід це також вказати. 

Елемент «Козацькі пісні Дніпропетровщини» був поширений по території 

всієї Дніпропетровської області, про що свідчать фольклорні експедиції, 

І проведені на початку 2000-х років фахівцями НДЛ українського фольклору, 
народного говору та ютератури Нижньої Наддніпрянщини 

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара та 

членами Всеукраїнської асоціації молодих дослідників фольклору. На той 

момент значні здобутки у збереженні народної пісні, у тім числі козацької 

пісні , були у Васильківському р-ні ( с.Дебальцеве ), Криворізькому р-ні 

( с.Інгулець ), Магдалинівському р-ні (села Гупалів ка, Личкове та Могилів); 

Новомосковському р-ні (села Голубінка, Піщанка, Івано-Михайлівка); 

Павлоградському р-ні (села Кочережки, Богуслав, Межиріч, В'язівок); 

Покровському р-ні (села Олексіївка, Катеринівка, Велика Михайлівка, 

Гаврилівка, Романки), Солонянському р-ну (село Калинівка, хутір Гроза, 

селище Солоне), Томаківському р-ні ( с.Добра Надія), Царичанському р-ні 

(села Турове, Могилів, Цибульківка); Широківському р-ні (с.Новокурське), 

Юр'ївському р-ні (чоловічій ансамбль села Новов'язівок). Проте поважний 

вік носіїв елементу та майже відсутність процесу міжпоколінної передачі 

1 

роблять його дуже вразливим та не гарантують його збереження у виявлених 

І місцях побутування. 

І Експедиції, що були проведені у 2014 році, виявили такі точки збереження 

цього елементу с .Капулівка Нікопольського р-ну, с.Богуслав 

Павлоградеького р-ну, с.Красний Під та с.Новокурське Широківського р-ну, 

· смт.Межова Межівського р-ну, м.Жовті Води, м.Підгородне, с.Сурсько- і 
І 

Михайлівка Солонянського р-ну. 

1 Враховуючи, що покозачення України розпочалося саме з Нижньої 

! Наддніпрянщини (останні 5 Запорізьких Сі чей, з 15 81 по І 77 5 роки, І 
знаходилися на території нинішньої Дніпропетровської обл .. ), козацькі пісні, 

що побутували на цій території, були також занесені і в інші місцевості 

України, натомість там вони набули інших рис та характеру. Крім того, / 

Фор.на схвалена Експертною радою з пшпань НКС при lНіністерстві культури України 29.08.2014 
Стоюін~-<а 2 



з' ясування стану їхнього побутування зараз, вимагає проведення відповідних 

ДОСЛІДЖеНЬ. 

Визначається одна або більше галузей, що визначені у cm.2.2. Конвенціі: в яких 

проявляється цей елелtент. Може бути вказано іншу галузь нематеріальної 

культу ної спадщини, де люже проявлятись елем.ент. 

ст. 2. 2. Конвенції: 
а) усних традиціях та фopJtax вираження. ЗО"-ре.на в .1tові Я"- носП не.натеріа.1ьної 

"-У.1ьmурної спадщини: 

Ь) ви"-онавсь"-О)11У .1шстецтві: 

с) звичая.:r. обрядах. свят"-уваннях: 

d) знаннях та пра"-тиці. що стосуються природи та всесвіту: 

е) традиційних ре.нес.1ах. 

а) усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної 

культурноїспадrцини; 

Ь) виконавське мистецтво. 

5. 
Короткий опис еле.мента спадщини, що дасть уявлення про нього. 

Не більше 500 слів 

Козацтво як окремий стан до тепер не зберігся, тому приналежність тієї чи 

іншої пісні до козацької визначається за такими ознаками, як текст та 

музична мова. 

В першу чергу, можна вважати «козацькими ПІснями» ТІ ПІСНІ, в яких 

змальовуються козацькі походи (наприклад, «Ой, гук, мати, гук» з 

с.Капулівка Нікопольського р-ну), пісні про козацьких ватажків (наприклад. 

пісня про козацького полковника Данила Нечая «Ой з-за гори та ще й з-за 

лиману» з м.Жовті Води), козацька лірика (наприклад, «Із-за гір, з-за гір» з 

І м.Підгородне ), козацький романс (наприклад, «Ішов козак з Дону» з с.Велика 

· Михайлівка Покровського р-ну). В цих піснях текст іде або від 

невизначеного розповідача, або від самого козака. 

Певною мірою «козацькими ПІснями» можна вважати ПІСНІ , в яких 

змальовуються стосунки між козаком та дівчиною. Хоч у цих піснях текст 

зазвичай іде від дівчини, натомість їхня музична мова тотожна пісням першої 

групи (хіба що за виключенням козацького романсу) (наприклад, «Садом

садом, пшениченька ланом» з смт.Межова Межівського р-ну) . 

Проте не всі пісні , в яких співається про козаків, є козацькими піснями. До 

козацької тематики зверталися автори пісень, що були створені в роки 

Фор.на схваrzена Експертною радою з тштань НКС при А1іністерстві культури України 29.08.2014 
Сторін~-<а 3 



І боротьби за незалежність України 1917-1921 років, наприклад, пісн і «Їхав І 

1 козак на війноньку» або «Стоїть козак на чорній кручі». Ці пісні виконуються J 

І по селах, але виконавці старшого віку зневажливо відносяться до цих пісень, 
називаючи їх <<Триндичками» (наприклад, у с.Кочережки Павлоградеького р- J 

ну). 

Музичній мою козацьких шсень властива розлопсть мелодії, протяжність 

кожної музичної фрази (народні виконавці з с.Капулівка Нікопольськогор-ну 

називають такого типу пісню «затяжна»), помітне тривання в часі кожного 

музичного фрагменту, навіть окремих звуків; текст пісні часто «губиться» у 

мелодичних розспівах окремих складів; зустрічається, як художній прийом, 

педоспівування окремих слів з одночасним початком іншої музичної фрази. 

Під час виконання шсень виконавцям властивий самозаглиблений, 

зосереджений стан, наближений до молитви-медитації. Козацькі пісні 

виконуються без супроводу музичних інструментів, зазвичай гуртом (за 

виключенням пісень, що належать до репертуару кобзарів-бандуристів, яю 

виконуються соло, найчастіше під супровід бандури; ще 15-20 років тому 

могла йти мова про залишки кобзарської побутової традиції у 

Нікопольському р-ні , але на сьогодні за відсутності спадкоємності явище 

майже вичерпано) . 

Для будови гуртової козацької шсю властивий сольний засшв та сольний І 

І верхній голос. Ці функції народні виконавці, відповідно, називають 

І дієсловами <<заводитИ>> та <<виводиТИ>> (<<ТЯГТИ>>). Під впливом діяльності ! 

· народних хорів верхній голос може виконувати група осіб (як, наприклад, у [ 

фольклорному ансамблі «Знахідка» з м.Жовті Води). Це призводить до ! 

спрощення мелодії верхнього голосу, втрати виконавської індивідуальності. 

І Гуртова частина пісн і зазвичай має триголосу будову (сольний верхній голос 

І та гуртові середній і нижній голос ). В с.Богуслав Павлоградеького р-ну в 
деяких піснях жінки додають четвертий, найнижчий голос, який, фактично, є 

імітацією чоловічої партії («басити»). 

Козацькі пісні виконуються зазвичай голосним насиченим звуком з 

\ формуванням його у грудній клітин і, причому манера виконання є спільною 
І І 

Форма схвалена Експертною радою з тштань НКС при kliнicmepcmвi культури України 29.08.2014 
Сторінt.:а ..J 



як для чоловіків , так і для жінок . 

Козацькі пісн і в наш час частіше виконують самі жінки , рідше трапляються 

змішані гурти. Гуртовий чоловічий спів є реліктовим явищем, хоча за 

згадками жінок, чия юність припала на першу половину ХХ ст., гуртовий 

чоловічий спів раніше був надзвичайно поширеним явищем. Востаннє зразки 

чоловічого гуртового співу були зафіксовані у 2000 році у с.Гаврилівка 

Покровського р-ну керівником фольклорного ансамблю «Буття» (м.Київ) 

Бутом Олегом Васильовичем та на початку 2000-х років фольклористами 

Дніпропетровського нащонального унІВерситету ІМ. О .Гончара у 

с.Новов'язівок Юр'ївського р-ну та с. Піщанка Новомосковського району. 

б. ІІі П 
Зазначаються пред.тнети (наприклад. інструменти, одяг, ритуальні предмети, 

певне .~tісце тощо). які пов 'язані із побутуваннюн eлeJtteнmy та без яких неJtюжливе 

практт .. J)вання елеJt1енту. 

Не біТfьше 200 слів. 

Зараз не існує матеріальних предмепв, пов ' язаних із практикуванням 

елементу. В історичній перспективі при виконанні сольних козацьких пісень 

могла використовуватися бандура. 

7. и в 

7.1. Подається omtc ступеня життєздатності елемента на даний .номент. що 

включає: 

А) вік носіїв елементу та вік інишх членів гролtади. якtш даний елеJнент є цікавил1 

(слухача.н. глядачам. учасникюt обрядів. сІюживачалJ традиційних знань. , 
користувача.н виробів народних промислів. тощо): 

Б) ишроту охоплення еле.~<tеюпо.н членів гро.нади (приблизна кількість носіїв) та 

широту розповсюдження в плані географічного ареалу: 

В) способи передачі еле.ненту в гро.наді від покоління до покоління і опис цього 

процесу: 

І 7.2. Загрози ниніитьо.ну побутуванню еле.ненту (Яk'llfO такі є). або ризики для 
1 його побутування. що .ножуть виникнути у .1шйбутньо.ну (якщо такі є). Дати 
оцінку. чиІюmреб_ує зазначений еле.\tенm охорони на даний .но.ненm. 

7.3. Подається приблизний опис заходів. завдяки яюш .ножна уникнути існуючих 
загроз або лшйбутні\ ршиків 

Кі7ьk·ість слів- за потребою. 

7.1. А) Виконавцями козацьких шсень в переважній більшості є люди 

похилого віку. В с.Богуслав Павлоградеького р-ну - фольклорний ансамбль 

«Богуславочка» - 7 осіб, з яких 6 є 1932-1939 років народження; в 
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· м.Підгородне - фольклорний ансамбль «Криниця» - 9 осіб, з яких 7 є 1934-

1 942 років народження; в м.Жовті Води - фольклорний ансамбль «Знахідка» 

- 12 осіб, з яких 1 І є 1933-1943 років народження і т.д. Така ситуація є І 

характерною для всієї Дніпропетровщини. 

Нажаль, під впливом ЗМІ, а також стереотипів, сформованих діяльністю 

. . . 
радянських «народних хорІВ», про те, що народна ПІсня - це весела ПІсня, 

протяжна козацька пісня є незатребуваною, насамперед у організаторів 

всіляких концертів, свят, фестивалів, які вважають, що фольклорний 

колектив - це обов' язково веселий колектив, який співає жартівливі пісні під 

супровід баяна. В результаті слухач просто не знає про існування іншого 

фольклору, яким є козацька пісня. Яскравою є ситуація з ансамблем 

«Криниця», багатющий репертуар якого не підійшов для популярної зараз 

телепередачі «Фольк-мюзік». В результаті колектив виконував на цій 

передачі сучасну жартівливу авторську пісню. 

Як показали проведені фольклорні експедиції, навіть на більшість учасників 

клубних фольклорних колективів с.Капулівка Нікопольського р-ну (гурт 

«Калинонька»), с.Зайцеве Синельниківського р-ну (колектив «Срібні 

джерела») виконання протяжних пісень найстарішими мешканцями цих же 

сіл справляло враження «культурного потрясіння». 

Б) У пропорційному відношенні до членів громади, носіїв елементу І 
І <<Козацькі пісні Дніпропетровщиню> гранично мало. З' ясування справжнього І 
І числа носіїв старовинної козацької багатоголосої манери співу передбачає і 

І 
дослідження усієї території області методом посадибного опитування, хоча \ 

наочне зменшення кількості носіїв елементу «Козацькі пісні 1 

Дніпропетровщини», порівняно з минулими роками , очевидне. 
І 
r географічний ареал поширення елементу «Козацькі ПІСНІ І 

Дніпропетровщини» охоплює майже всю Дніпропетровську область, за і 
• • ! 

виключенням сш, в яких компактно проживають представники шших 

національностей (росіяни, білоруси тощо). 

В) Елемент «Козацькі пісні Дніпропетровщини» передається усним шляхом. ,' 

Раніше цей процес передачі був більшою мірою «вертикальним»: діти вчили І 
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козацькі пісні від своїх батьків або бабусь-дідусів. Зараз цей процес передачі І 

фактично повністю зруйнований. В межах діючих фольклорних ансамблів J 

«Богуславочка» (с.Богуслав Павлоградеького р-ну), «Знахідка» (м.Жовті 

Води), «Криниця» (м.Підгородне Дніпропетровського р-ну) відбувається 

горизонтальний процес передачі - коли молодші учасники цих колективів 

вчать пісні від старших учасників . Але цей процес передачі не забезпечує 

збереження елементу «Козацькі пісні Дніпропетровщини», тому що, з одного 

боку, кількість молодших учасників у цих фольклорних ансамблях є вкрай 

малою, а з другого боку, ці «молодші» учасники насправді теж вже досягли 

пенсійного віку. 

7.2 Елемент «Козацькі пісні Дніпропетровщини» знаходиться у критичному 

стані, існує пряма загроза його зникнення протягом найближчих 2-5 років, 

оскільки вік виконавців козацьких пісень починається від 70-80 років. При 

цьому міжпоколінний процес передачі козацьких пісень фактично відсутній. 

Самі виконавці козацьких пісень гостро відчувають минущість свого 

мистецтва, яке, на думку всіх виконавців, вичерпується їхнім людським 

ВІКОМ. 

Крім фізичного чинника, загрозу елементу становить незатребуваність 

справжньої, протяжної козацької пісні в побуті та під час сценічних виступів. 

Нажаль триває практика презентації фольклорних творів як розважальних, 

ще й досі пісні виконуються у радянській самодіяльній сценічній традиції, з 

музичним супроводом під баян, а репертуар більшості аматорських 

колективів, які працюють при будинках культури, становлять популярНІ 

жартівливі народні і авторські пісні. 

Відсутність площадки для звучання протяжної козацької ПІСНІ суттєво 

обмежує коло потенційних продовжувачів цього елементу. 

7 .З. Першочерговим заходом з охорони елементу «Козацькі 

Дніпропетровщини» є організація процесу міжпоколінної передачі 

ПІСНІ І 

ЦЬОГО І 

елементу. 
r 

Іншим важливим заходом з охорони є підняття значимості козацької пісні в 

суспільстві, що може бути зроблено через сучасні форми сценічних дійств, І 
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виступи, радю-, теле-передачі , сощальну рекламу, навчалью програми у 

загальноосвітніх школах, середніх та вищих навчальних закладах. 

Ще одним важливим заходом з охорони є здійснення фольклорних 

j експедицій та відображення їхніх результатів (розміщення записаних 

матеріалів) в Інтернеті. 

Доцільним було би створення окремого мультимедійного сайту, 

присвяченого козацьким пісням Дніпропетровщини, який би містив не тільки 

сучасні записи пісень, але й записи з фольклорних архівів попередніх років, 

коли традиція виконання козацьких пісень була в кращому стані. 

8. 2 . 

Визначити, які проводшшсь. проводяться і плануються заходи з охорони даного 

елементу нелютеріальної культурно/· спадщини для забезпечення його 

життєздатності, та рівень залучення до них членів громади, зокре.ма носіїв 

елел1ента. 

Для забезпечення життєздатності еле.нента. що є необхідною уJІІовою охорони 

нелtатеріальноl' культурно[' спадщини. JІюжуть здійснюватися заходи за 

наступюши напрялюлш: 

• Ідентифікація й визначення елементів нелtатеріальноі' культурно[' спадщини. 

зокре.на шляхом складання переліків (реєстрів) еле.нентів. 

• Фіксація. 

• Дослідження. 
• Популяризація. 

• Аюпуалізація. 

• Підвищення ролі спадщини в житті суспітzьстваІрегіону. 

• Забезпечення передачі спадщини від nо1.:оління до покоління. 

форлtальноl' та нефор.~юльноl' освіти. 

• Відродження різних аспеюпів спадщини. 

• Інші заходи. 

Стtід описати застосовані заходи. 

Не більше 500 слів. 

зокре.на иmяхо.н 

На даний момент проводяться наступні заходи з охорони: 

l) Фіксація: з 03.07.2014р . проведено 8 фольклорних експрес-експедицій 

за участю та експедиційним планом науковців НДЛ українського 

фольклору, народного говору та літератури Нижньої Наддніпрянщини 

Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, під час 

яких здійснювалися записи мешканців с.Зайцеве Синельніківського р-ну, 

с.Преображенка та смт.Межова Межівського р-ну, с.Красний Під, с.Рози 

Люксембург та с.Новокурське Широківського р-ну, м.Жовті Води, 
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с.Капулівка Нікопольського р-ну, м.Підгородне Дніпропетровського р-ну, 

селище Чаплі м.Дніпропетровськ, с. Сурсько-Михайлівка Солонянського 

р-ну. 

2) Підвищення ролі спадщини в житті суспільства/регіону: 

05.05.2014 р. у Медіа-центрі «Дніпр Пост» (м.Дніпропетровськ) відбулася 

прес-конференція «Врятуємо козацькі пісні - врятуємо самобутність 

Дніпропетровщини», за участі Голови Дніпропетровської обласної ради 

Євгена Григоровича У дода та фольклорного ансамблю «Богуславочка» з с. 

Богуслав Павлоградеького р-ну. На цій зустрічі було презентовано проект 

по збереженню елементу «Козацькі пісні Дніпропетровщини», що 

включає, зокрема, його просування до Списку нематеріальної культурної 

спадщини, що потребує термінової охорони, який ведеться ЮНЕСКО. 

Захід мав широкий розголос в місцевих та всеукраїнських ЗМІ. 

03 .06.1 4 р. в приміщенні Дніпропетровської обласної ради була проведена 

нарада Гол о ви Дніпропетровської облради Є .Г. У дода з представниками 

районів Дніпропетровської області (голови та заступники голів районних 

рад, керівники комісій по культурі районних рад, представники відділів 

культури райдержадміністрацій, керівництво обласного відділу культури), 

на якій було представлено проект по збереженню елементу «Козацькі пісні 

Дніпропетровщини», зокрема його просуванню до Списку нематеріальної 

культурної спадщини , що потребує термінової охорони, який ведеться 

ЮНЕСКО та піднято питання проведення відповідних заходів з охорони 

елементу «Козацькі пісні Дніпропетровщини» на місцях. Захід також мав 

висвітлення у місцевих ЗМІ. 

31.07.14 р. проведено зустріч Голови Дніпропетровської облради Є.Г. 

У дода з учасниками фольклорного ансамблю «Криниця» м. Підгородне 

Дніпропетровського р-ну, на якій піднімалися питання збереження 

козацьких пісень. Зустріч широко висвітлювалася у місцевих ЗМІ. 

22.08.14 р. у м. Києві в рамках презентації нематеріальної культурної 

спадщини Дніпропетровщині у Національному історико-культурному 

заповіднику «Києво-Печерська Лавра» відбулося представлення проекту 
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по збереженню елементу «Козацькі пісні Дніпропетровщини», за учасп 

заступника Голови Дніпропетровської облради Тетяни Федорівни Дацько. 

13.09.2014 р. у Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. 

Шевченка м. Дніпропетровська відбувся фестиваль «Козацькі пісні І 

Дніпропетровщини», на якому було проведено конкурс серед виконавців 

автентичного фольклору (старовинних козацьких пісень) - представників 

міст і районів області. Захід ставив за мету підтримку виконавщв 

. . . . . 
козацьких шсень та популяризаЦІю цих шсень у сусшльстВІ. 

3) Інше: 

А) На Дніпропетровщині прийнята і діє Програма збереження та розвитку 

об ' єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території 

Дніпропетровської області, на 20 14 2019 роки (рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 31.01.2014 .N!! 524-25/VI). Програмою 

передбачена низка заходів направлених на виявлення, збереження, 

популяризацію, передачу майбутнім поколінням об' єктів культурної та 

природної спадщини Дніпропетровської області . Зокрема, розробка 

номінацій, кодексу етики, укріплення партнерських відносин для обміну 

досвідом збереження об' єктів культурної спадщини, участь у програмах 

обміну на регіональному, міжрегіональному, міжнародному ршнях, 

шдготовка облікової, іншої документації для об' єктів культурної 

спадщини регіону для занесення до відповідних Національних списків та 

реєстрів, моніторинг стану збереження об' єктів, сприяння довготерміновій ! 
охороні й менеджменту об'єктів культурної спадщини, розробка та І 

шдтримка сайта об'єктів культурної та природної спадщини І 
Дніпропетровської області, організація та проведення регіональних, ; 

І 

всеукраїнських, міжнародних форумів, фестивалів, виставок, організація / 

участі виступів творчих колективів тощо. На виконання завдань і заходів І 

програми у 2014 році планувалося передбачити фінансування за рахунок 

коштів обласного бюджету у сумі 35 740,0 тис . грн., з них на розробку 

номінації по козацьким пісням l 270 тис грн. Проте, у зв'язку з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України про економію видатків 

І 
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бюджету фінансування заходів програми у 20 14 році мінімізоване. Нині І 

передбачене фінансування на такі заходи: проведення фольклорних 

експедицій, розробка й підтримка сторінки «Спадщина ЮНЕСКО» з 

вкладкою <<Козацькі пісні ДніпропетровщинИ>> (у стадії розробки), І 
оцифровка записів козацьких пісень, збір інформації та ПІдготовка 

номінаційного досьє, проведення організаційних заходів (фестиваль, 

презентації, наради, прес-конференції тощо). 

Б) Оцифровані з бабін записи попередНІх роКІв НДЛ українського 

фольклору, народного говору та літератури Нижньої Наддніпрянщини 

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (644 

Мб, загальним хронометражем 352 хвилини). 

В) Проведена зустріч із ректором Дніпропетровського національного 

університету ім. Олеся Гончара Миколою Вікторовичем Поляковим, на 

якій піднімалося питання відновлення діяльності НДЛ українського 

фольклору, народного говору та літератури Нижньої Наддніпрянщини; 

питання перебуває на контролі Гол о ви Дніпропетровської облради 

Є.Г. Удода. 

Г) Надіслані листи-звернення з проханням передати копії аудіозаписів 

козацьких ПІсень Дніпропетровщини, ЯКІ мtстяться в архшах 

Національного радіо України (була отримана позитивна відповідь; триває 

робота по оформленню договорів на використання відповідних записів), 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії НАН України 

. . 
ВІДПОВІДЬ сПІвпрацювати 

. . 
ВІДСУТНІСТЬ (отримана про ГОТОВНІСТЬ 

інформації), Київського національного університету культури 1 мистецтв 

(відповіді не отримано), Дніпропетровської обласної державної 

телерадіокомпанії (була отримана позитивна відповідь; триває робота по 

оформленню договорів на використання відповідних записів; ПІдписано 

договір на надання послуг з оцифровки записів, робота триває). 

Д) Зібрана інформація по аматорським фольклорним колективам області 

(для координації фольклорних експедицій та з' ясування питання, які з цих 

колективів можуть бути донорами , а які - реципієнтами козацьких пісень). 

Форма схвалена Е'"'спертною радою з тштань НКС при Міністерстві '"'ультури у,._раі·нu 29.08.2014 
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Є) Зібрана історична інформація від: 

КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей tмею 

Д.І. Яворницького" Дніпропетровської обласної ради": 

довідка про козацькі пісні, зібрані на теренах Дніпропетровської області ; 

перелік поселень м . Дніпропетровська, які мають козацькі корені; 

перелік козацьких слобод, зимівників і містечок, що мали постійне 

населення станом на 1 770 рік; 

перелік козацьких елобод та поселень, що увійшли до складу шших 

населених пунктів Дніпропетровської області; 

населених пунктів Дніпропетровської області з метою з' я сування, які з них 

за походженням є козацькими слободами (для координації проведення 

фольклорних експедицій). З 35 міст та районів області на території 19 

знаходилися паланки або козацькі слободи, в 1 7 існують аматорські 

ансамблі, колективи, виконавці пісень. Проте інформація щодо виконавців 

фольклору і козацьких пісень потребує дослідження. 

Ж) Формується контент сайту "Козацькі пісні Дніпропетровщини". 

Із заходів з охорони, які планується проводити найближчим часом: 

А) Подальше проведення фольклорних експедицій . 

Б) Проведення консультацій з експертами, носіями елементу «Козацькі 

пісні Дніпропетровщини» (в т.ч. з керівниками фольклорних колективів, 

що презентують козацью шсю Дніпропетровщини ), защкавленими 

установами та організаціями з метою передачІ елементу «Козацькі пісні 

Дніпропетровщини» молодшому поколінню. 

- загальне керІВництво проектом по 

збереженню елементу «Козацькі пісні ДніпропетровщинИ>>. 

«Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської облрадІІ>) -

Фор.,ю схвалена Експертною радою з тшпюнь НКС при Міністерстві культури України 29.08.2014 
Сторін..:а 12 



оперативне кершництво проектом по збереженню елементу «Козацькі 

пісні Дніпропетровщини» . 

Науково-дослідна лабораторія українського фольклору, народного 

говору та літератури Нижньої Наддніпрянщини Дніпропетровського 

національного університету ім. Олеся Гончара здійснення 

фольклорних експедицій, надання аудіо записів пісень, інформаційних 

довідок про виконавців фольклору. 

ГО «Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору» -

узагальнення зібраної інформації. 

:КЗ:К "Дніпропетровський національний історичний музей імені 

Д.І. Яворницького" Дніпропетровської обласної ради" - надання 

історичних, інформаційних довідок, доступ до архівних даних. 

Міжнародна громадська організація «Гвардія українського козацтва» 

- консультативна допомога у зборі інформації. 

Згідно вzшог ЮНЕСКО, носії елел1ентів нематеріальної культурної спадщини 

повинні надати свою попередню, інфорлювану та вільну згоду на занесення 

елелtенту до того чи іниюго переліку. Якщо елемент планується в подальuюJttу 

представити до Ошеків ЮНЕСКО (Репрезентативний с1шсок не.натеріальної 

культурної спадщини людства та Список нематеріальної kJlльтурної спадщини. 

що пот ебує те лtінової охо они) така згода є обов'язковою. 

Надайте інфор.мацію. у який спосіб було отрююно згоду носіїв елементу (якщо 

mal{a згода була отрzшана) на представлення еле..ненту до Національного перелі!{у 
еле.ментів не.натеріальноі· kультурноі· спадщини України: 

- Пись.нова згода 

- Згода. заФіксована на 011діо 

- Згода. зафіксована на відео 

Подається реєстр фото-. аудіо- та відео- :натеріалів. зібраних під час підготовки 

об.7і!{овоі· картки (у разі наявності доступу до них у .нережі Інтернет -
зазначається відповідна елеюпронна адреса). 

За бажання.н можуть бути вказані дру",:овані. електронні та інші джерела. що 

репрезентують еле.нент і дослідження про нього (при подачі дру!{ованих джерел 

використовується станда тний бібліографічний ор.мшп). 

Форлtа схвш1ена Експертною радою з rштань НКС при lНіністерстві культури України 29.08.2014 
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J 9 реєстрів музичного матеріалу (додаються), записаного під час фольклорних 

І експрес-сесій: 

Реєстр N21 та N22 с.Зайцеве Синельниківського р-ну 

j Реєстр N2З с.Преображенка Межівського р-ну 

Реєстр N24 смт.Межова 

Реєстр N2S м.Жовті Води 

Реєстр N26 с.Капулівка Нікопольського р-ну 

Реєстр N27 м.Підгородне 

Реєстр N28 с.Сурсько-Михайлівка Солонянського р-ну 

Реєстр N29 с.Красний Під, с.Рози Люксембург, с.Новокурське Широківського 

р-ну 

Музичний матерtал здебільшого було продубльовано на вщео, загальний 

об'єм відеоматеріалів становить 180 Гб. 

Фотозйомка велась у всІх населених пунктах, де проводилися фольклорні 

експрес-сесії. Загальна кількість фото становить більше 140 одиниць. 

Друковані джерела: 

Гей, гук, мати, гук! Пісні Апостолівщини, зібрані бандуристом 

В.І.Кириленком. -Дніпропетровськ: Видавництво «Навчальна книга», 1997. 

1- 271 с. 

Надається інфор.нація про особ_у(и). відповідальну(і) за підготовт .. у обліковоУ 

і картюt. 

r ФепІсав Ілля Борисович, Голова Всеукраїнської асоціації молодих 
І 
1 дослідників фольклору, 050-383-10-15, 093-642-62-15, vaшdf@yahoo.coш 

Надається інфор.нація про організацію. відповідальну за підготовку обліковоі' 

картюt та збе еження дот..у.нентації тю еле.~1енmу 

Комунальне підприємство "Центр народної творчосТІ "Дивокрай" 
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,----------------------------------------------------------------------

Дніпропетровської обласної ради"; директор Філінова Лариса Олександр івна; 

поштова адреса: 49000, м . Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52, 1-й 

) поверх; тел. +38 (0562) 375-51-05, тел./ф. +38 (0562) 375-51-26; tur-and

rem@mail.ru; http://divokraj.eom.ua/ 

Подається перелік допоміжних матеріа.чів, які додаються до облікової картки і 

наочно де .. нонструють еле.мент (фото - не більше 10 од .. аудіо - не більиtе 5 
записів, до ЗО хв.; відео- не більше 5 записів, до ЗО хв.). 
Зазначені .матеріали будуть опубліковані разом із обліковою карткою. 

Аудіо: 

1. «Ой з-за гори та ще й з-за лиману» - Історична шеня про козацького 

полковника Данила Нечая . Виконує фольклорний ансамбль «Знахідка» 

м .Жовті Води. 

2. «Із-за гір, з-за пр вилпав сокш» - протяжна козацька шрика. Виконує 

фольклорний ансамбль «Криниця» м.Підгородне. 

3. «Ой ти дубе та й кучерявий» - лірика про козацьке кохання. Виконує 

фольклорний ансамбль «Богуславочка» с.Богуслав Павлоградеького р-ну. 

Відео: 

1. «Як жив в Січі старий-сивий на призвіще Чалий» - історична пісня про 

козака Саву Чалого. Виконує учасниця фольклорного ансамблю 

«Калинонька» с.Капулівка Нікопольського р-ну. 

2. «Соловею-канарею» - шрична шеня. Виконує фольклорний ансамбль 

«Знахідка» м.Жовті Води. 

Фото: 

Фото Мі Виступає фольклорний ансамбль <<Богуславочкю> с.Богуслав І 
Павлоградеького р-ну Дніпропетровської обл. у складі (зліва направо) f 

Ковалева Ганна Олексіївна, 1932р.н., Хорольська Євгенія Іванівна, 1956р.н., 1 

1 Лепетюх Неля Вікторівна, 1 939р.н., Хорольська Галина Олексіївна, 1935р.н. , 

І Лоза Ганна Іванівна, 1933 р .н., Нагорна Катерина Степанівна, 1934 р.н ., 
Гордиченко Ольга Іванівна, 1937р .н. Презентація проекту по збереженню 

Форма схвшzена Експертною радою з mLтань НКС при А1іністерстві культури України 29.08.2014 
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козацьких пісень Дніnропетровщини у Медіа-центрі <<Дніпр Пост>> , 05 .05. 14p.l 
Фото М2 Презентація проекту по збереженню козацьких пісень 1 

Дніпропетровщини у Медіа-центрі «Дніпр Пост», 05.05.14р. На передньому J 

І плані - учасниці фольклорного ансамблю «Богуславочка» с.Богуслав І 

Павлоградеького р-ну Дніпропетровської обл. J 

Фото МЗ Учасниці фольклорного ансамблю «Богуславочка» с.Богуслав 

Павлоградеького р-ну Дніпропетровської обл. (зліва направо) Хорольська 

Галина Олексіївна, 1935р.н., Лоза Ганна Іванівна, 1933 р.н., Нагорна 

Катерина Степанівна, 1934р.н., Гордіченко Ольга Іванівна, 193 7р.н. та 

керівник фольклорного ансамблю «Божичі» (м.Київ) Ілля Фетисов. 

Презентація проекту по збереженню козацьких пісень Дніпропетровщини у 

Медіа-центрі «Дніпр Пост», 05.05.14р. 

Фото М4 Учасниці фольклорного ансамблю «Богуславочка» с.Богуслав 

Павлоградеького р-ну Дніпропетровської обл. (зліва направо) Лоза Ганна 

Іванівна, 1933 р.н. та Нагорна Катерина Степанівна, 1934 р.н. Презентація 

проекту по збереженню козацьких пісень Дніпропетровщини у Медіа-центрі 

«Дніпр Пост», 05.05.14 

Фото М5 Співає Добжанська Ганна Михайлівна, 1918 р.н. Запис у 

смт.Межова Межівського р-ну 09.07.2014р. 

Фото М!б Співає неформальний фольклорний гурт з с.Капулівка І 
Нікопольського р-ну у складі : Іванчура Марія Кіндратівна, 1934 р.н., І 

І 

Федоренко Софія Василівна, 1938 р.н., Гужва Валентина Кіндратівна, ; 
! 

1 941р.н., Колесник-Іванчура Олена Кіндратівна, 1937 р. н., Копаниця- r 

Грищенко Олена Іванівна, 1949 р.н. Запис 22.07.2014р. І 

і Фото М7 Співає фольклорний ансамбль «Криниця» м.Підгородне у складі 
І 

(зліва направо): Барабан Олексій Савелійович, 1930р.н., Сивогривова Тамара 

Тихонівна, 1 942р.н., Корпута Марія Максимівна, 1 934р.н., Карапиш 

Катерина Іванівна, 1954р.н., Поліщук Любов Іванівна 196 7р.н., Полив' яна 

j Раїса Василівна, 193 8р.н., Колісник Валентина Іларіонівна, 1940р.н., 
І 

І Зауrольна Марія Іванівна, І938р.н., Напрєєв Анатолій Михайлович, 1938р.н. , 

j Запис 31.07.20 l4p. 

Фор.\tа схвалена Експертною радою з тнтюнь НКС при Міністерстві культури України 29.08.:2014 
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І Фото М8 Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Григорович Удод 
І 
\ обговорює з учасниками фольклорного ансамблю «Криниця» м.Підгородне 
' 

питання збереження козацьких пісень Дніпропетровщини. Зустріч 

3 1.07.2014р. 

Фото NQ9 Учасники фольклорного ансамблю «Криниця» м.Підгородне (зліва 

направо) Полив' яна Раїса Василівна, 1938р.н., Колісник Валентина 

Іларіонівна, 1940р.н ., Заугольна Марія Іванівна, 1938р.н., Напрєєв Анатолій 

Михайлович, 1938р.н. Запис 31.07.2014р. 

ФотоМ І О Учасники фольклорного ансамблю «Криниця» м.Підгородне 

(зліва направо) Барабан Олексій Савелійович, 1930р.н., Сивогривова Тамара 

Тихонівна, 1 942р.н. 

Облікова картка засвідчується керівником відповідальної за підготовку облікової 

картки орган ізації 

Директор КП «Центр народної творчості 

«Дивокрай» Дніпропетровської обласної радю> 

МП. 

Л.О. ФІЛІНОВА 

Фор.,ю схвалена Е"спертною радою з тшнюнь НКС при Аfіністерстві "ультурн У"раїнн 29.08.2014 
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INVENTORY CARD 
_ _ Cossack Songs of Dnipropetrovsk Region _ _ 

( name of element of the Intangible Cultural Heritage) 
Version оfОб/10/2014 

f Fonnal!acknm~·/edged name o/element to Ье stated iІ-;tile publisiІed mataials 
(І О н·огds at most) 
Cossack Songs of Dnipropetrovsk Region 

2 OTRER NАМЕ О 

1 Tllis may Ье а name used in community (communities). gгoup (gmups) . indi1·idua/ pe,.son 
1 

(peгsons) connected н·іt/1 tl1e m·ailabiliz1: o/element in Є\'ЄІ}'dау l[fe ог tl1e name undeг 
н·І1ісІ1 tl1e element is аІгеаdу knmm. 

Cossack Soпgs 

Dnipгopetгovsk Region 

4 1. r 
ela ion о 

lnasmucll as tl1e lntangible Heгitage may Ье klent(/ie{l О/1~1' in connection н·іtІІ ceгtain 
сотmшІі(1'. J~mups ог peгsons tгeatin,<s it as а рагt о/tІІеіг culflfгaiiieгita,<se. it is 
impoгtant сІеа,.~1І idemif.i• tl1e commlmities. gгoups m· регsош luп·ing а {/i,.ect гelation to 
tl1e m·ailabili(1' o_(elemeпt іп Є\'СІ:нk~1· Ще. 
ТІ1е iІ?foгmation stafe{/ in tl1is Pamgгap/1 must make it possi!Jie ш1 explanatioп о.Г 
tl1e /act exact~\' н·Іюt kiml (~(<sгoups ш·е c/ose~1· associate{/ н·itll tl1e element ашІ пю_1 !Je 
its !Jeaгe,.s. 
The Ьеагегs of еІешепt "Cossack Soпgs of Dпipгopetгo\·sk Regioп'' do поt fопп апу 

. iпtegt·ate(i сопшшпіtу. Іп sоше localities tl1ey аге uпited іпtо folk шusic ашаtеuг gгoups 

sucl1 as, fог ехашрІе, іп ZlюYti Vody city ( епsешЬІе "Zпakl1idka "), Pidgoгodпe t0\\11 of 

Dпipгopetгovsk Distгict ( епsешЬlе "Кгупусуа ") аші іп BoguslaY village of PaYiogгad 

Distгict ( епsешЬІе "BoguslaYochka"). Іп othet· localities iпdiYidual регsопs 

попраtіісіраtіпg іп tl1e регfоппапсе eпseшbles аге tl1e Ьеагегs of еІешепt ( fог ехашрlе. 

Аппа Dolzl1aпska ( Ьогп 1918) fгош tl1e uгЬап-tуре settleшeпt of MezlюYa of Mezlю\,.a 

Distгict: Каtегупа Skyba (Ьош 1929) fгош Кгаsпуі Pid \·illage of Sl1yгoke Distгict) ot· 

іпfоппаІ gгoups шееtіпg as oppotiuпity offet·s ( day off. lюli(tay, Ьаге1у to siпg пеаг tl1e 

peasaпt's cottage) (fог ехашрlе, sucl1 gгoup is іп KapuliYka Yillage of Nikopo1 Distгict 

coпsistiпg of Nadiia Fedoгeпko (Ьогn 1927), Магііа І\·апсІшга (Ьош 1934 ). апd Olga 

В і І іаіе\·а (Ьогп 1930). 

'/Jн'.fr•r·m і.-: upfH'<'l'l'<i l)lJ tІн· l·.'xpat Сиипсі! <•ІІ tlІc ()uc.-:tiиn.-: и(Іпtипчі!t!с Cultumlllcl'it<щ•· umlcІ· t!І<' .Hini.-:Іnt ·~(Пtlllu\· 
п( l '/,тпіпс пп llzc 2С) о( IU[/1/S/. :!OI..f 



Tllis PaгagNtpll must ident(fj: tl1e taгitmy о.f'єІєтєпt ргє\·а/єпсє н:itll tl1e geogгapllical 
location o.f'place и·ІІаєіп tllis є!єтєпt is сопсєпtгаtє(/ as.fiл as possible. ff'similaг 
є!єтєпts exist in tl1e пєіgІІЬоигіпg localities, tl1is also sІю/1 Ьє mentione(/. 

І The element "Cossack Songs of Dnipюpeti"ovsk Region'' \vas \Videspi"ead in the tепіtогу 

j of Dnipюpeti"ovsk Region entii"ely, as evidenced Ьу the folkloгic expeditions сапіеd out 

· in the eai"ly 2000s Ьу the experts fюm the Scientific Research LаЬогаtшу of Uki"ainian 

! Folklшe, Veшaculai" and Litei"atшe ofNyzhnia Naddnipi"ianshchyna undeг Oles Honchai" 

Dnipюpeti"ovsk National Univei"sity and the membei"s of the Ukгainian Association of 

Young Reseai"chet·s of Folkloгe. At that time, the consideгable achievements in 

1 
safeguai"ding of folk song, including the С ossack Song, \V еге in Vasylkivka Distгict 

І (Debaltseve village), Кгуvуі Rih Distгict (lngulets village); Magdalynivka Disti"ict 
І 

І (Gupalivka, Lychkove and Mogyliv villages), Novomoskovsk Distгict (Golubivka, 

Pishchanka and lvano-Mykhailivka villages); Pavlogi"ad Distгict (Kocheгezhky, 

Boguslav, Mezhyi"ich and Viazivok villages); Pokюvka Disti"ict (Oleksiivka, 

Katei"ynivka, Velyka Mykhail ivka, Gavгylivka and Romanky villages ), Solone Distгict 

(Kalynivka village, khutiг Gюza and Solone settlement), Tomakivka Distгict (DоЬга 

Nadiia village), Tsaгychanka Disti"ict (Тшоvе, Mogyliv and Tsybulkivka villages); 

Shyюke Distгict (Novokшske village), Yшivka Distгict ( шаlе band fюm Novoviazivok 

village) . Howeveг, а гespectable age ofthe element Ьеш·еІ"s and absence of the 

intet·geneгational continuity pюcess being obseгved to а lai"ge extent make it vei"y 

susceptible and fail guaгanteeing its safeguai"diпg ів tl1e localities of its availability in 

1 
evei"yday life Ьеіпg found . 

j The poiпts whei"eiп tl1is еІешепt is Ьеіпg safeguaгded fouпd Ьу tl1e expeditioп сапіеd out 

j іп 2014 аІ"е as follows: Kapulivka village ofNikopol Distгict, Boguslav village of 

' Pavlogi"ad Distгict, Кгаsпуі Pid village of Sl1yгoke District, the шЬап-tуре settlemeпt of 

Mezlюva of Mezlюva Disti"ict, ZlюYti Vody city, Pidgшodпe to\vп, апd Suгsko

Mykl1ailivka \'illage of Sо1опе Distгict. 

j Takiпg іпtо accouпt tl1e fact tl1at сопУеІ"sіоп of Ukгаіпе popu1atioп іпtо Cossacks Ьеgап 

j just fюш Nyzlшia Naddпipt·iaпs lкl1yna (tl1e 1ast 5 tl1e ZароюzІ1іап Sicl1es Ішd Ьееп 

: situate(l іп tl1e tеІ"гіtшу of pt·eseпt day Dпipt·opetюYsk Regioп ft·om 1581 till 1775), 

tl1e Cossack Soпgs availab1e іп еУегуdау life іп tl1is tепіtшу \\'еІ"е also bi"ougl1t to otl1e1" 

localities of Ukгаіпе tlюugl1 tl1ey acчuit·ed пе\v tгaits апd паtше tl1егеіп. Besides 

c l ai"ificatioп of tl1e state of tІ1еі г availability іп evei"yday 1ife at ргеsепt I"eчuii"es I"eleYaпt 

геsеагсl1. 

ТІІєге is one ог moгe.fleMs mentioned in Рагаgгар/1 2.2 o/'tl1e Com·emion н:ІІєІ·єіп tl1is 
element is being.fou/1{1. ТІІєІ·е may Ье i/1{/icate(/ anotiІeг.fleM o.f'tlle IntangiЬ!e Cultuгal 
Heгitage н·ІІегеіп tllis element may Ье.fоишІ. 
ANic/c 2.2. o(tlzc Cmп·cntion: 

а) от/ tnulitions шu/f(mns o(c.\pгcssion . in рагtіси!ш·. in tlzc /anguagc as а /)сш·сг о( 
t/1(: Intangih/c Cu/tuгa/ llcгitagc: 

h) pcl_"f(mninc"t аг!; 

с) customs. гitcs шиІ cclchгations: 
с/) 

с) 

knoн·/c(/gc ши/ ргасtісс conccming tlzc ІШ!tт.: ти/ tlzc L'ni,·asc; 
tгшlitionalluuu/ic.nфs 

ЛІ, ·.t< 1 ПІІ і.' <ІJ .'ІJІ'РІ'і ·,і І•.Іt І і І<' ГччтІ < ·, '11/Ісі! І> ІІ І іІl' <}ис.'і f, '11." Р(! ntum: i!.·lc < 'и{І uml lfc,·itшІ<' u nJe;· І !11 МіrІі.Ф'ІІ u( Cui!Іm' 
, 1(/ 'km і n, • оп ІІІ(' :.!<І и(. \ uy и.-.:1. :211 !.f 



: BІ·ie_f'clescгiption о/tІІе ІІеІ·іtаgе element pІ'o\ ·iding а гoug/1 idea o.flt. 

j 500 н·огсІs at most. 

The Cossacks did not гешаіnеd up to the pгesent шошеnt, theгefoгe belonging of sоше ог 

otheг song to the Cossack one is identifie(l on the gюunds of such featuгes as the text and і 

1 
шusical language. 

) Fiгst1y, the songs descгibing the Cossack campaigns (fог ехашр1е, "0. Guk, Motheг, 

І Guk!" fюш Kapu1ivka village ofNikopo1 Distгict) , the songs ofCossack Heгetoghs (fог 

ехашр1е, the Song of Cossack Co1one1 Dany1o Nechay "0, Fгош Оvег 

the Mountain and A1so Fюш Оvег the Coastal Lake" ft·oш Zhovti Vody city), 

І the Cossack Lугіс Роеtгу (fог ехашр1е, "Fгош Оvег the Mountains, Fюш Оvег 
J tl1e Mountains" fюш Pidgoюdne town), the Cossack Roшance (fог ехашрlе, "А Cossack 

J Went fюш the Don" fгom Ve1yka Myklшilivka village of Pokюvka Distгict) шау Ье 

tгeated as the "Cossack Songs". In these songs а text is nютated eitheг Ьу any unkпowп 

tеІІег ог Ьу the Cossack hiшself. 

The soпgs descгibing ге1аtіопs betweeп а Cossack апd а giгl шау Ье tгeated as 

. the "Cossack Soпgs" to а cetiain extent. Though in these soпgs а text is usually папаtеd 

і Ьу а gігІ, пevet1І1eless tІ1еіг пшsіса 1 laпguage is ideпtical \vitl1 the soпgs of the fiгst gгoup 
І 

І 
(except peгhaps the Cossack Roшance) (fог ехашр1е, Acгoss tl1e Gat·(feп. Acгoss 

tl1e Gагdеп, Wl1eat Act·oss the Gгa in Fie1d" fгош tl1e шban-type settleшent of Mezhova 

of Mezlюva Distt·ict). 

Howeveг поt аІІ soпgs \VI1et·eiп the people sing about tl1e Cossacks аге tl1e Cossack 

Soпgs. ТІ1е vvгiteгs of soпgs coшposed іп tl1e регіоd of figl1t fог fгееdош апd 

j іп(lерепdепсе of Ukгаіпе fюш 191 7 till 192 1, fог ехашрlе, t11e soпgs ''А Cossack Weпt 
· to tl1e Wаг" ог "А Cossack Stood оп tl1e Black Steep" addгessed tl1eшselv·es to 

tl1e Cossack topics. ТІ1еsе soпgs а ге suпg іп tl1e ' ' illages but tl1e регfоппегs of tl1e оІdег 

gепегаtіоп tt·eat tl1ese soпgs \\' Ї tІ1 (lisгespect геfепіпg to tІ1еш "tгyшlycl1ky" ( fог ехашрІе . 

іп Kocl1eгezl1ky v·illage of Pa\· 1ogгad Distгict) . 

Т11е шusical laпguage of Cossack Soпgs а ге cl1ю·acteгized Ьу гolliпg ше1оdу. р1апgепсу 

of еvегу ше1оdіс Ііпе (tl1e fo1k регfоппегs fюш Kapu1iYka village of Nikopo1 Distгict 

a1so •·еfег to а soпg of sucl1 type as tl1e "zatiazlшa"(plaпgeпt) опе). апd evideпt 

сопtіпнапсе іп tі ше of е\'егу шusica1 fгаgшепt еv·еп sepaгate soUJ1(is: а text of soпg is 

ofteп "1ost" і п tl1e шelo(lic chaпts of sepю·ate syllab1es: нпfіпіsІ1еd siпgiпg of sepaгate 

І \\'Oпls а1опg \\' ЇtІ1 siпш1taпeous Ьеgіппіпg of апоtІ1ег ше1оdіс Ііпе аге also оссштеd as ап 

, atiistic deYice. Wl1eп tl1ese soпgs аге suпg. tl1e регfоппегs аге іп self-abs01·bed. 

сопсепtгаtеd state close to а ргау- шeditatioп. Т11е Cossack Soпgs аге suпg \\' Їtlюut 

шшссошрапіеd Ьу шusica l iпstгuшeпts . as а гule. collectiYely ( except fог tl1e soпgs Ьеіпg 

а pati of гереt1оіге of kobza - Ьапdша playeгs \\'l1icl1 а ге suпg а solo. шost tiшes to а 

Ьапdша ассошрапішепt: as fаг back as 15 ог 20 уеагs ago. it \voukl Ье possible to speak 

about tl1e гепшапts of kobza рІауегs' е\:егуdау 1ife ttшlitioп іп Nikopo1 Distгict Ьнt as of 

І 

11Іt ')iJІ·m і:; Uf'/'I'<'І't'<li'-ІJIIІe 1·.'.\]!<'І'/ < ·щmt·i[' •n tfrc f)ІІ<'S/іоІІs o(/ntиmІililc l'u[tumf 1/aiiuift rt 11c!cг !ІІ t ' \liui:'/1'.11 'i.f( 'и!Іш\' 
,,(l.f..тuinl' оп ІІІ · :.!Ч и(. \ичи:>І. :.!ОЦ 



today 

І the phenoшenon should Ье treated as alшost exhausted fш lack of succession). 

і The soloistic intгoduction to а song and soloistic upper part are inherent in the texture of 

) the Cossack CollectiYe Song. The folk perforшers refer to these functions using the yerbs 

і "zaYodyty" ( to begin а song) and "yyyodyty" ( to sing upper Уоісе ) ("tiagty" ( to sing 

І upper Уоісе ) ). Being intluenced Ьу the actiYities of pгofessional folk choirs, the upper 

Уоісе ша у Ье sung Ьу а gгoup of persons (such as, fш ехашрІе, in folk шusic group 

"Znakhidka" froш Zhovti Vody city). This results in siшplification of tl1e upper voice 

шelody and Ioss of perfoпning individuality. As а rule, the collectiYe pati of а song is 

characterized Ьу а three-Yoice texture (the soloistic uppet· voice and collectiYe шiddle and 

Iower Yoices ). In sоше songs the woшen froш BoguslaY village of Pavlogradskyi Distt·ict 

add the foшih lowest Уоісе actually iшitating the шаІе part "basyty" (to perfoпn lowet· 

Уоісе). 

As а гule, the Cossack Songs are sung in а loud шello\v tone being foпned in the thшax, 

besides the style of perfoпnance is сошшоn botl1 fш шеп апd for \vошеп. 

Nowadays, the soпgs ш·е шostly reпdered exclusiYely Ьу the woшen tl1eшselves while 

the шіхеd groups occur Iess fгequeпtly . The collective шаlе siпgiпg is а t·el ict, though Ьу 

гeшiniscences of woшen whose youth fell on the fit·st half of the ХХ century, 

the collectiYe шаІе singing used to Ье а wide-spгead phenoшenon . The forшs of шаІе 

collectiYe singing wеге шentioned fог the last tіше in 2000 іп Gavгylivka Yillage of 

Pokгovka Distгict Ьу Oleg But, tl1e Atiistic Dігесtш of folk шusic gгoup "Buttia" (Kyiv), 

апd іп the еагІу 2000s Ьу tl1e specialists іп folklшe fгош Oles Honchar Dпipгopetгovsk 

Natioпal Uпiveгsity іп NovoviaziYok Yillage of Yurivka Distгict апd Pishchanka village 

of NovoшoskoYsk Distгict. 

ТІи: tllin<r,;s (/іл єхатрІс, tl1e instnunents, clotiІes. гitual tllin<r,;s. сєгtаіп рІасє, etc.) 

І connecte{/ н·іt/1 tl1e m·ailabili(1' o,(element in Є1'ЄІ:нІау /ife н·itlюut н·ІІісІІ tl1e pmctice о( 
І clement is impossi!J/e агс state{/. 

200 н·оІ-сІs at lcast. 

At ргеsепt. tl1eгe аге по апу taпgible tl1iпgs соппесtеd \Vitl1 tl1e ргасtісе of еlешепt. 

7.1. ТІІєгє is sta fe{/ а {/єgгєє o,(tl1e pгesent-d{~1' elemcnt sustaina!Jili(1' tlшt іпсІшІєs 

tiІej'ollmІ·ing: 

А) tl1e age o.f'clement Ьєагєгs а/1{1 tl1c agc о(оtІІєг тєтЬсп о,Га commzmity н·Іют 

tl1is clement is inteгcstin<r,; (/istcning риЬ/іс. spectatoп. paгticipallts o(гites. шєгs 

o,(tгшlitional knoн·/cdge, consшneгs (~(tl1c рориІаг СГС{/fн·огk itcms. ctc.) ; 

В) tl1e scope o,(cm·eпtge o,(tlu: тетЬєгs о(а communi(1' н·іtІІ tl1e clement 

(арргохітаtє quanti(\· о,(Ін:агаs) шиІ tlzc н·i{/tlz o,f'{/isscmination in teгms о,!' 

gcogmpllica! пmge: 

С) tl1e metlюds use{/ to tгansmit tlzc clement.fi·om gcneгation to geneгation an{/ 

'flzc.fi•r·m і:; <І/'f'І"O/'('rl /J.Іf t!ze Г\р(' І'І < '<•шн·і/ Pnl!:e <)ис:Іі< 1 ІІ.' .l( tntu nчif>f,· І ·uttumllftтitu(r< 'llmfcт ІІІ<' Jlirzi.Ф·y .,(Си !Іш't' 
u/ І 'І.тиіпе ип ІІІ<' :!<І и(. \ II<JU::il. :.!ИІ ; 



descгiption o.f'tllis pгocess; 

7.2. ТІ1е tlu·eats to pгesent-clay m·ailability o.f'tiІe element in Є\ 'ЄІусІау 1(/е (f/'tІІеге 

аге any) о1· tl1e І'isks.foг its m·ailability і11 Є\'еІуdау Ще tlюt may m·ise i11.fittш·e 

(і{tІІеІ·е ш·е any). То esteem н-ІІеtІІег tl1e element C{/oгementionecl is in neecl o.f' 

sc{/eguaгcling at tllis time. 

7. З. lt is submitted а11 appгoximate c/escгiptio11 o.f'measuгes to Ье take11 in огсІег 

to pІ·e, ·ent tl1e existi11g tl1гeats al1cl.fittuгe гisks. 

Some н·огds. as tl1e 11eed aгises. 

7.1. А) The Cossack Songs are шаіn1у rendet·ed Ьу the people of e1det·1y age. There 

is fo1k шusic group "Bogus1avochka" in Bogus1av village of Pav1ograd District 

consisting of 7 persons wheгeof б persons were Ьош in the регіоd fюш 1932 to І 

1939; there is folk шusic group "Кгуnусуа" in Pidgoюdne town consisting of І 
9 pet·sons wheгeof 7 pet·sons wеге Ьош і11 the регіоd fюш 1934 to 1942; theгe j 

is fo1k пшsіс gгoup "Zпakhidka" in Zhovti Vody city coпsisting of 

12 persoпs wheгeof 11 peгsons wеге Ьош in the регіоd fгош 1933 to 1943. 

This situation is chaгacteгistic fог Dпipropetюvsk Region as а wІю1е. 

Uпfoгtuпate1y, Ьеіпg iпflueпced Ьу the шass шеdіа as well as 

the steгeoptypes fоппеd Ьу the activities oftl1e Soviet "people's choiгs" to 

tl1e effect tl1at а folk so11g is а cheeгfu l so11g, theгe is 110 call fог the Cossack 

plangeпt soпg, fiгstly 011 the pat1 of the ш·ganizeгs of vaгious coпcet1s, 

festivit ies апd t'estiva1s Ьеіпg of оріnіоп that а folk шusic gгoup шust \vitlюut 

fail Ье tl1e j oyful one siпgiпg huшoюus songs to ап ассогdіоп ассошрапішепt. 

Coпsequeпtly, а listeneг is 1·eally uпа\vаге of the existeпce of otl1eг folk1oгe 

гергеsепtе(і Ьу the Cossack Soпg. Т11еге is ап iшpгessive situatioп 'vitl1 to1k 

шusic gгoup "Kt·ynycya" \Vl1icl1 ап ехtгешеІу гісІ1 гереt1оіге \Vas а bad шatcl1 

fог TV sІю,,· "Folk Music" populaг at tl1e ргеsепt tіше . As а гesult, tl1is fo lk 

шusic gюup saпg а шоdеш Ішпююus at1 soпg at tl1 is TV shO\\'. 

As tl1e folkloгic expeditioпs Ьеіпg сапіеd out 11as sho\VП, tl1e р1апgепt 

soпgs гепdегеd Ьу the e1dest i пl1abitaпts of tl1ese villages шаdе ап ішргеssіоп 

of "а cu1tшa 1 slюck" е\'еп оп tl1e шаjогіtу of pat1icipaпts of tl1e club fo1k шusic 

gюups fюш KapuliYka v-illage of Nikopol Distгict (gюup "Ка1упопkа"), 

Zaitse\•e Yillage of Syпe111ikoYe Distгict (gюup "SгіЬпі Dzeгela "). 

8) ТІ1еге ю·е Уегу fe\\' Ьеагегs of еІешепt "Cossack Soпgs of DпipгopetгoYsk Regioп" 

as а рюрш1іоп of tl1e шешЬегs of а сопшшпіtу. ТІ1е аsсегtаішпепt of а геаІ 

пuшЬег of Ьеагегs of tl1e С ossack o1d-tiшe шану- \10iced siпgiпg рю,·і(іеs fог 

study of tl1e \vlюle tепіtогу of tl1e Region usiпg tl1e шetlюd of lюuselюld 

questioпiпg tlюugl1 tl1e osteпsive decгease oftl1e Ьею·егs of еІешепt "Cossack 

Soпgs of DпipгopetюYsk Regioп" is obvious as сошраге(і to tl1e рге,· іонs уеагs. 
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The geographical гange of dissemination ofthe element "Cossack Songs of 

Dnipгopetгovsk Region" covers Dnipropetrovsk Region almost full y except for 

the villages wheгein the гepгesentatives of otheг nationalities (Russians, 
Byelorussians, etc.) аге compactly living. 

С) The element "Cossack Songs of Dnipгopetгovsk Region" is transmitted oгally. 

Pгeviously, this pгocess oftransmission was "vertical" to а gгеаtег extent: 

the childгen leaгned the Cossack Songs fгom tІ1еіг pю·ents ог gгandmotheгs and 

gгaпdfatheгs. At pгesent, this pгocess of tгansmission is fully destгucted. Тhеге is 

а horizontal pгocess of tгansmissioп existing within the limits of acting folk music 

gгoups "Boguslavochka" (Boguslav village of Pavlogгad Distгict), "Znakhidka" 

(Zhovti Vody city), "Кгуnусуа" (Pidgoгodne town ofDnipгopetгovsk Distгict) 

when the youngeг participants of these gгoups leaгn the songs fгom 

the eldeг paгticipants . Howeveг, this pгocess of tгansmission does поt ensшe 

safeguaгding ofthe element "Cossack Soпgs of Dnipropetгovsk Region" because 

the пшnЬег of younger patiicipants is ехtгешеІу little on the one side, апd on 

the other side those "youngeг" participaпts lшve alгeady гeacl1ed гetiгement too. 

7.2. The element "Cossack Soпgs of Dnipгopetгovsk Region" is in сгіtіса І state. 

theгe is а diгect thгeat of its dіsарреагапсе dшing the пеагеst 2 ог 5 уею·s 

because the age of регfогшегs of the Cossack Soпgs staгts fгош 70 to 80. 

Могеоvег, а pгocess for tгaпsmissioп of the С ossack Soпgs ft·om gепегаtіоп to 

gепегаtіоп is actually abseпt. The регfогшегs of Cossack Songs acutely feel 

tl1e tempoгality of theiг ati tl1emselves \Vl1icl1 ів tl1e view of all pet-formeгs is 

сопfіпеd to theiг humaп lifetime. 

The аЬsепсе of demaпd fог геаІ рІапgепt Cossack Soпg both іп eveгyday І 

life апd \vhile oп-stage регfоппапсеs coпstitutes а tlпeat to tl1e elemeпt except ! 
І 

for physical factoг. Uпfшiuпately, tl1e ргасtісе Іуіпg ів ргеsепtаtіоп of fol kloгic І 

\vorks as tl1e епtеtіаіпіпg опеs is uпder\vay, tl1e soпgs ю·е still гепdегеd іп · 

the Soviet ашаtеш sсепіс шаппег to ап ассогdіоп ассошрапішепt \vitl1 

а гереtіоіге of tl1e majoгity of ашаtеш шusic gгoups \\'orkiпg uшіег tl1e Ношеs 

of Cultшe coпsistiпg of tl1e рорuІаг Ішшогоus folk апd ati soпgs. 

ТІ1е аЬsепсе оfрегfогшапсе veпues fог souпdiпg oftl1e Cossack РІапgепt 

Soпg esseпtially liшits а сігсІе of poteпtial successoгs of tl1is еІешепt. 

7.3. ТІ1е огgапіzаtіоп of process tl1at епsшеs traпsmissioп of tl1e еІешепt "С ossack 

Soпgs of DпipгopetГO\'Sk Regioп" fгош gепегаtіоп to gепегаtіоп is а ргішагу 

шеаsше to Ье takeп fог safeguardiпg ot' tl1is еІешепt. 

ОtІ1ег ішршіапt шеаsше for sategшлdiпg lies іп tl1e rise of ішрогtапсе of 

tl1e С ossack Soпg іп tl1e society ша у Ье takeп \\·it!1 tl1e use of шоdеш fоппs of 

sсепіс effects. perforшances. гаdіо- апd TV broadcasts. public setтice 

advetiisiпg, lеашіпg pt·ogгams іп tl1e geпet·al educatioп sclюols. sесошію·у апd 

l1igl1eг e(iucatioпal iпstitutioпs. 
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Апоthег ішроtіапt шеаsше fог safeguaгdiпg lies і п сапуіпg out 
the folklшic expeditioпs апd гергеsепtаtіоп of their results ( postiпg of гесогdеd 
шateгia ls) оп the Іпtегпеt. 

It \vould Ье expedieпt to set up а sepaгate шultiшedia website devoted to 
the Cossack Soпgs of Dпipгopetгovsk Regioп сопtаіпіпg поt опlу шоdегп soпg 

То iclent(fj; н-ІтісІт measш·es н·еге taken. аге taken and аге planned to Ье taken 

to sc!feguaгd t!Jis element o.f'tlтe lntangible Cultuml Heгitage in 01·dег to assш·e its 

~ sшtainabili(v and tІте le\·el o_jїm·ol\·ement о/оtІтег membe1·s о/а community in tІтеі1· 
1 implementation. in рагtіси!т·. tІте Ьеагегs o.f'element. 

То assuгe sustainability o_f'tlтe element t·epгesenting а necesSШ}' conditionfoг 
SC{/eguaпling tl1e lntangible Cultш·a! Heгitage tl1e measш·es in.fol!mІ·ing агеаs пщ1; Ье 

taken: 

• ldenti/ication and de.finition o_(tl1e elements o_j1ntcщ~ible Cultuгal Haitage. in 
pm·ticulaг. Ьу means o_jїm·entoгies (гegisteгs)o_j'e/ements; 

• I'ЄCONfing; 

• геsеагс/1; 

• populaгi:::ation: 

actuali:::ation; ,: enlюncement o_(tl1e го!е o_(tl1e lntangible Culfllгal Heгitage in tl1e lif'e о( 
socie(\iгegion; І ,. аssшш1се o_(tІ'ШІsmission o_(tl1e lntangible Cultш·a! Heгitage Ьу meaпs o.fJomшl шиІ 

іІ?fогтаІ eclucation: 
І 

• гесгеаtіоп o.f', ·ш·ious шpects o_(tl1e lntangi!Jie Cultuгal Heгita,ge; 
• оtІ1ег measuгes 

ТІ1е measuгes taken slюulcl Ье сІеsсгіІн:сІ. 

500 н·oNis at least. 
The measures takert fo r safeguarding of the l11tangible СпІtш·аІ Her·itage for· 

the time being are as follo\vs: 
І) Recot·diпg: tl1eгe \Vеге eigl1t folklшic expгess expeditioпs Ьеіпg сапіе(l out sіпсе 

tl1e 3 гd of July, 2014 \VЇt)1 tJ1e patiicipatiOП апd ассогdіпg to tl1e ехре(fЇtЇОП рlап of 
tl1e scieпtific \voгkeгs fгош tl1e Scieпtific Reseaгcl1 LаЬогаtогу of Ukгаіпіап 
Folkloгe. VегпасuІаг апd Liteгatшe ofNyzlшia Naddпipгiaпsi1Cl1yпa uпdег Oles 
НопсІ1ю· DпipгopetгoYsk Natioпa l Uпiveгsity duгiпg \vhicl1 tІ1еге \Vet·e шжlе 
tl1e гесог(ls of people liYiпg іп Zaitse\'e village of Syпelпikove Distгi ct. 

РгеоЬгаzІ1епkа Yillage апd tl1e шЬап-tуре settleшeпt of Mezlюva of Mezlюva 
Distгict. Кгаsпуі Pid \'illage. Roza Luxeшbшg Yillage апd Novokuгske village of 
Sl1yгoke Distгict. Zho,,. ti Vody city. Kapul ivka village of Nikopol Distгict . 

Pidgoгodпe tO\VП of Dпipгopetгo\•sk Distгict. Cl1apli village of Dпipгopetгovsk city. 
апd Sшsko-Myklшilivka village of Soloпe Distгict. 

2) Епlшпсешепt of the гоІе of tl1e ІпtапgіЬІе Cultuгal Heгitage іп tl1e life of 
society/гegioп: 
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On 05/05/2014 а press conference "Having saved tl1e Cossack Songs, 

we shall save the distinctive clшracter of Dnipropetrovsk Regioп" with 

the participation of Mr. Evgen Udod, the Head of Dпipropetюvsk Regiona1 

Council, and fo1 k шusic group "Boguslavochka" fюш Bogus1av village of 

Pavlograd District took рІасе in the Media Centeг "DNEPR POST" 

(Dnipгopetюvsk). А pюject for safeguaгding ofthe eleшent "Cossack Songs of 

Dnipropetюvsk Region" including, in particulaг, its рюшоtіоn to Ье enteгed in 

the List of Intangible Cultuгal Heгitage іп пееd of uгgeпt safeguaгding шапаgеd Ьу 

the UNESCO was pгesented at this шeeting . The eveпt \vas given а \vide-гange 

coveгage in the ! оса! and АІl-Ukгаіпіап шass шеdіа. 

On 03/06/201 4 Мг. Evgen Udod, the Head ofDпipюpetюvsk 

Regional Counci l, he1d а confeгence in the ргешіsеs ofDnipгopetюvsk Regional 

Council with the гepгeseпtatives of distгicts of Dnipюpett·ovsk Region (the Heads 

and Deputy Heads ofDistгict Councils, the Chaiпnen of Coшшissions fог Cultuгe of : 

the District Councils, гepгesentatives of the Cultш·e Depatiшents of the Distгict State ! 
І Adшinistгations, the Leadeгs of Regional Cultuгe Depatiшent) wherein theгe was 

pt·esented а pгoject fог safeguaгding of the eleшent "Cossack Songs of 

Dnipюpetгovsk Regioп" inc1uding, in patiiculaг, its ргошоtіоn to Ье enteгed in 

the List of Iпtangible Cultuгal Heгitage in need of uгgent safeguaгding шanaged Ьу І 
І the UNESCO aloпg with гaising а question as гegaгds гelevant шeasuгes to Ье taken 

fог safeguaгdiпg tl1e еІешепt "Cossack Songs of Dnipюpetгovsk Regioп" at the local 1 

Ievel. 

Оп 31107/2014 Мг. Evgeп Udod, tl1e Head of Dпipгopetюvsk Regioпa l 

Couпcil. held а шeeting with tl1e patiicipaпts of folk шusic gгoup "Кгупусуа" fгош 

Pidgoгodпe towп of Dпipгopetгovsk Distгict \VІ1егеіп tl1e questioпs сопсегпіпg 

safeguaгdiпg of tl1e Cossack Soпgs \\'еге гaised. The шееtіпg \vas шucl1-publicized 

іп the local шass шеdіа. 

Оп tl1e 22/0812014 а pгoject fог safeguaгdiпg of tl1e еІешепt "Cossack 

Soпgs of Dпipгopetгovsk Regioп" \vas pгeseпtecl ів tl1e Kyiv Pec11eгsk Lана 

Natioпa1 Histoгical апсl Cultuгal Ргеsеtте \\'' Їt11іп а fi"atПe\voгk of ргеsепtаtіоп of 

tl1e Iпtaпgible Cultuгa l Heгitage of DпipюpetюYsk Regioп \Vitl1 tl1e patiicipatioп of 
1 

Мгs. Теtіапа Datsko, tl1e Deputy Heacl of Dпipгopetгovsk Regioпal Couпcil. 

Оп tl1e 13111 of SерtешЬег. 20 14 DпipгopetгoYsk С епtгаl Рагk of Leisuгe апd 
Cultuгe пашеd afteг T.G. Sl1evcl1eпko tl1eгe took place а festival "Cossack Soпgs of 

DпipгopetгO\'Sk Regioп'' оп \\'l1icl1 tl1eгe \vas 11eld а сошреtіtіоп ашопg 

tl1e реt·fогшегs of autl1eпtic folklшe ( tl1e Cossack old-tiшe soпgs) Ьеіпg 

tl1e гepгeseпtati\:es of cities апd clistгicts of tl1e геgіоп . Тl1е еУепt \\'·as аішеd at 

tl1e suppoti of регfоппегs of tl1e С ossack Soпgs апd populaгizatioп of tl1ese soпgs іп 

tl1e society. 

3) Otl1eг 

Тhеге і~ а Рюgrаш for Sateguardiпg апd DeYelopшent ofthe Objects ofCultuгal 
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and Natuгal Heritage Locating in the Territory of Dnipropetrovsk Region for 201 4 
through 2019 adopted and ongoing in Dnipropetrovsk Region (Decision of 
Dnipropetrovsk Regional Council dated 31/01/2014 No. 524-25/VI). The Prograш 
provides for а series of шeasuгes аішеd at the identification, safeguaгding, 
popularization and tгansшission of the objects of cultuгal and natuгal heritage locating 
of Dnipropetrovsk Region to the future geneгations. In рагtісuІаг, а developшent of 
the noшinations, С ode of Ethics, strengthening of paгtneгship t·elations to шаkе fш· 

the shaгing of ехрегіеnсе in the safeguaгding of the objects of Cultuгal Heгitage, 
pat1:icipation in the pгogt·юns of shaгing at the гegional , intetтegional and inteгnational 
levels, prepaгation of accounts and гесогds, otheг docшnentation fог the objects of 
Cultuгal Heritage in the гegion to enteг theш in the relevant National Lists and 
Registeгs, шonitoгing of the object safeguarding state, proшotion of long-teпn 
safeguaгding and шanageшent ofthe objects ofCultuгal Het·itage, developшent and 
suppoгt of а website of the objects of Cultuгal and Natuгal Heгitage of Dnipropetгovsk 

Region, oгganization and holding of the i nteгnational foгuшs, festivals , exl1ibitions, 
organization of the cгeative tеаш peгfoпnance , etc. In 2014 it \vas planned to provide 
fi nancing using the funds of Regional Budget fог the fulfillшent of tasks and 
iшpleшentation of шeasuгes pt·ovided fог in the Рt·оgгаш to the aшount of 
35 740.0 thousaпd UAH with І 270 thousand UAH of \vhich being spent fог 
the developшeпt of пoшination on the С ossack Soпgs. Nevetil1eless in 20 14 
the fіпапсіпg of Ргоgгаш шeasuгes was шіпішіzеd ів соппесtіоn with the Огdіпапсе . 
of tl1e Cabinet of Ministet·s of Ukгai11e 011 tl1e budget savi11gs. At pгese11t, the fi11a11ci11g ! 

is provided fог tl1e follo\vi11g шeasuгes: сапуіпg out tl1e folkloгic expeditio11s. І 
(levelopшe11t апd suppoti of page "Tl1e UNESCO Heгitage" \vitl1 а tab "Cossack So11gs ; 
ofD11 ipropetrovsk Regio11" (u11deг co11stгuctioп), digitalizatioп oftl1e Cossack Soпg І 
гесогds. collectio11 of iпfoпnatio11 апd ргерагаtіо11 of tl1e І1ОШі11аtіоп file. lюldiпg of 
oгga11izatio11al activities ( festival, pгese11tatio11s, a\vaгds, etc. ). 
В) Digitalized ЬоЬЬі11 гeconli11gs froш the pгevious уеагs of tl1e Scie11tific Reseaгcl1 

LаЬогаtогу of Ukt·ai11ia11 Folkloгe. Veгnaculaг ашl Liteгatuгe of Nyzlшia 
Nadd11ipгia11sl1Cl1y11a uпdег Oles Но11сhю· D11ipгopetгov·sk Natio11al U11iveгsity 
( 644 МЬ \Yitl1 а total шоtіоп-tіше шеаsuгешепt of 3 52 шi11utes ). 

С) ТІ1еге \Vas саггіеd out а шeeti11g \vitl1 Мг. Mykola PoliakoY tl1e Pгeside11t of Oles 
Но11с І1ш· Dпipгopetгovsk Natio11al Uпiyeгsity, \V l1eгei11 \Vas гa i sed а чuestio11 as to 
tl1e геІ1е\\·аІ of activities сапіеd out Ьу tl1e Scie11tific Reseaгcl1 LаЬогаtогу of 
Ukгаі11іап Folkloгe, Vemaculaг a11d Litet·atuгe of Nyzh11ia Naddпipгia11sl1cl1y11a; 

tl1e чuestioп is uпdet· сопtгоІ of Мг. Ev-geпiy Udod. tl1e Head of DпipropetгoYsk 
Regioпa l Couпcil. 

D) ТІ1еге \\'еге seпt tl1e addгess letteгs сопtаіпіпg а гeчuest to l1aпd оУег tl1e copies of 
audio гесогdіпgs oftl1e Cossack Soпgs of DпipropetroYsk Region stoгed іп 

tl1e агс11Ї\'еs of tl1e Natioпal Radio of Ukгаіпе ( tl1eгe \Vas гесеі\·е(і а positiYe 
апs\\'ес tl1e \voгk 011 executio11 of tl1e аgгеешепts fог tl1e use of гele\'at1t гесогdіпgs 
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г 
is being continued) to the Institute of Art History, Folkloristics and Ethnography 

ofthe National Асаdешу ofSciences ofUkraine (there was received an answer on 

the readiness to cooperate and absence of infonnation), Kyiv National Univet·sity 

ofCultшe and Arts (there was not received any ans\ver), Dnipropetrovsk 
1 

Regional State Television and Radio Сошраnу (there \vas received а positive 

answer; the \Vork on execution of the agreeшents for the use of relevant recordings 

is being continued; there \vas signed an agreeшent for rendering of seгvices 

associated \Vith digitalization of recoгdings, the \Voгk is being continued). 

Е) Тhеге was collected infoпnation on the ашаtеш folk шusic groups in the гegion 

(to coordinate the folkloric expeditions and cleat· up а question \vhich ofthese 

gt·oups ша у Ье the donшs, and \vhich of theш ша у Ье the гecipients of the Cossack 

Songs). 

F) There was collected historical infoпnation fгош : 

Public Cultшal Institution "Dnipгopetrovsk National Histшical Museuш naшed 

aftet· D. І. Yavomytsky" of Dnipгopetгovsk Regional Council: infoпnation on 

the Cossack Songs collected in the terгitшy of Dnipгopetгovsk Region; 

the inventoгy of Dnipгopetгovsk settleшents having the Cossack oгigins; 

the inventшy of Cossack Settleшents, winteг huts and boгougl1s with the гesident 

population as of 1770; 

the inventшy of Cossack settleшents апd colonies Ьеіпg iпcluded in the оtІ1ег 

centeгs of populatioп іп Dпipгopetгovsk Regioп; the Сепtегs of populatioп іп 

Dnipгopett·ovsk Regioп іп шdег to сІеаг up \vhich oftl1eш аге the Cossack 

Settleшents Ьу шіgіп (to сошdіпаtе сштуіпg out tl1e folklшic expeditioпs). Thet·e 

а ге 19 towпs апd districts іп teпitory of Dпipгopetгovsk Regioп out of 3 5 of tl1eш 

іп \vhicl1 tl1e Pa laпkas ш tl1e Cossack Settleшeпts l1as Ьееп situated; tl1e ашаtеuг 

епsешЬІеs , шusic gгoups апd реrfогшегs of tl1e soпgs а ге existiпg іп І 7 of tІ1еш. 

Но\vеуег tl1e іпfоппаtіоп оп tl1e регfоппегs of folkloгe аші tl1e Cossack Soпgs 

sl1all Ье геsеагсІ1еd. 

G) The сопtепt of \vebsite "С ossack Soпgs of Dпipгopetгovsk Regioп" is Ьеіпg 

foпned. 

Safegпarding Measш·es planned to Ье taken іп the пear·est time ar·e as follo\Ys: 

А) FшіІ1ег саггуіпg out tl1e folkloгic expeciitioпs. 

В ) Holdiпg of coпsultatioпs \vitl1 tl1e expetis ,,.І1ісІ1 at·e tl1e Ьею·егs of еlешепt 

"Cossack Soпgs ofDпipгopetюvsk Regioп" (iпcludiпg \\'ЇtІ1 tl1e Diгectoгs offolk 

шusic gгoup ргеsепtіпg tl1e Cossack Soпgs of DпipюpetюYsk Regioп) . i пteгesteci 

iпstitutioпs апd oгgaпizatioпs ів шdег to tгапsшіt tl1e еІешепt "Cossack Soпgs of 

Dпipгopetгovsk Regioп" to tl1e уонпgег gепегаtіоп. 

[_ g р ON OF INTE 
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9. 
Gavei'D.IПeJl.t 

Cr tt 
Се 

Dnipropetrovsk Regional Council - overall шanageшent of the pгoject on 

safeguarding of the eleшent "С ossack Songs of Dnipropetrovsk Region" . 

"'Center of Folk Art "'Dyvokrai" of Dnipropetrovsk Regional Council- day-to

day шanageшent oftl1e project on safeguarding ofthe eleшent "Cossack Songs of 

Dnipropetrovsk Region". 

the Scientific Research Laboratory of Ukrainian Folklore, Vernacular and 
Literature of N yzhnia N addniprianshchyna шtder Oles Honcha•· Dnipt·opetrovsk 
National University- can·ying out the folkloгic expeditions, subшission of audio 

recoгdings of the Cossack Songs, suшшaries of inforшation on the folkloгe 
perfoпners . 

NGO "'Ukrainian Association of Young Researchers of Folklore'' - geneгalization 

of collected i nfoпnation. 

Public СпІtпrаІ Institпtion "Historical Museпm of Dnipropetrovsk, Historical 
Мпsепm named after D. І. Yavornytsky" of Dnipropetrovsk Regional Coпncil
subшission of historical notes and suшшагіеs of infoпnation, access to arcl1ival data. 
International РпЬІіс Organization "Gпards of Ukrainian Cossacks'' - coпsultiпg 

assistaпce іп collectioп of іпfопnаtіоп. 

9.2 

ТІи: /)(!Ш'С/"5; o.f'e/ements о.Г tl1e /ntan,~iЬ/e Cultuгal Heгitage must ,~і\·е tІ1еіг ргеІітіпш~\· 
іІ!/опnеlІ ашІjі·ес consem.foІ · cnteгing o.f'tiІ c clcmcnt in onc ог шюtІІсг im·cntOJ~\· 
accoгcling to tl1c гсциігстспts о_(tІІе UNESCO. ((it is plmm('(/ to su!Jmit tlu: elemcпt to 
tl1e UNESCO Lists in /i lflo·c (Rcpгcscntati\·c List o(tl1c /ntangi!-J/c Cultuml HaiU(~C о_( 
Humani(\' Шl{І tl1c List o.t1пtangiblc Cultum/ Haita,~e іп Ncc(/ o.f' U1xcnt Sl{/cguaпling) . 

tllis conscпt is тшиІаtоп·. 

SuЬmit tl1e infoпnation inllicatin,~ tl1c н ·ау шсd to oЬtain consent o.f'tl1e elemcnt !Jеагегs 
(f(tllis conscnt Ішs !Jccn o!Jtaincl/).foг suЬmission o_(tl1e element to tl1c Natioпal 
Im ·cntoJy ojE/ements о_( tl1c /ntan,~ilJ/c СиІtига/ Haitage o.f' Ukminc: 

нтitten coпscnt: 

conscnt J'ccoгllcll оп tl1c ашІіо: 
conscпt гccoJ·llell Otl tl1e 1·idco: 
consent н·аs not гcquiгcll 
(p/case undcг/ine as арр1·оргіаtе) 

ос 

А гcgista о_(рІюtо-. audio-. and ,·ideo mateгials collected н·Іlі/е p1·epaгation о.Г 
tlu: /m·entm:\· Сагd (f(tiІese matel'ials агс accessilJ/c in tl1c Intcmet nctн·oгk. а гc/e\'lmt 

· c-mail a&lгcss s/ш/1 Ьс statcd) is su!Jmiffc(/. 
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І ТІ1е pгintecl, electmnic, оtІ1ег souгces гергеsепtіn[;; tl1e element ancl it conceming 
геsеагс/1 (н'ІІеn pгintecl souгces m·e submittecl, tl1e standaгcl bibliogгapllical.fiлmat is 
usecl) may Ье stated, as one clюoses. 
9 registers of шusical шаtегіаl ( appended) гесогdеd during folkloric express sessions are 

j as follo\vs: 
1 Registeгs Nos. І and 2 Zaitseve village of Synelnikove Distгict; 

І Register No. 3 Pгeobгazl1enka village of Mezhova Distгic t, 
Registet· No. 4 the urban-type settleшent of Mezhova: 

Registeг No. 5 Zhovti Vody city; 

Registeг No. 6 Kapulivka village of Nikopol Distгict: 

Register No. 7 Pidgoгodne town; 

Registet· No. 8 Sursko- Mykl1ailivka village of Solone Distгict: 

Registeг No. 9 Kгasnyi Pid village, Roza Luxeшburg village and Novokurske village of 

Shyгoke Distгict 

The шusical шаtегіаl was fог the пюst pat1 doubled on video; the total voluшe of video 

шateгials is 180 Gb. 

The photogгaphs wet·e taken in evet·y populated locality wheгein the folkloгic expгess 

sessions wеге саггіеd out. Totally, thet·e аге шоге than 140 photogгaphs. 

Pгinted sources: 

О, Guk, Моt11ег Guk! Songs of Aposto1ivskyi Region collected Ьу V .I. Kyгylenko, 

ТІи: iІ~foгmation on tl1e o1xani::ation in сІпихе (?(ргерагаtіоп q(tiІe Іт·епtGІ:\· Сш·сІ ащ/ 

sa.fcguaгcling of'tiІe elemeпt documentation is suЬmitted. 
Pub1ic Utility Сошрапу "'Centeг of Folk At1 "'Dyvokгai" of Dпipгopetгovsk Regional 

Couпcil: Fili tюva Lю·ysa 01eksaпdгivпa, Dігесtог: mailing addt·ess: 
49000. Dпіргореtго\ sk. vu1. Koшsoшo1ska. 52. 1st flooг: teleplюпe пuшЬег: 

-і-38 (0562) 3 75-5 1-05. teleplюпe:fax + 3 8 ( 0562) 3 75-51-26: tur-aпd-гeш({t'1 шai1.гu ; 

l1ttp:i/divokгaj .сош. ua/ 

ТІzеге s/юu/{1 Ье submitfe{/ а list q(І·e_kгence mataials enclosecl н·іtІІ Im·ellfOI:\· СаІУІ 

сІеаг~)· {/emoшtгating tl1e elemellf (І О plюtogJ'(tpiІs at most. 5 ашІіо І'ЄCOJ'(/ings at most. 

up to 30 mimttes: 5 1·ideo І·ecoІYlings at most, up to 30 minutcs). 

ТІ1е matcгials цtiлcmellfionc{/ н ·і/1/Jе риЬ!іsІІс{/ along н ·іtІІ Im ·cntGІy CmYI. 

Л1с/іІ І'ІІІ і.' Пf1/'l'ol'crf 1'.11 t!;e f.'.\1'<'1'1 ( 'mml'il, •11 /!;е ()uesl'ions o(fnftllli.Ji! І i,, ( 'ultш·u{ fio·itui]C :Uitfc;· lfІt' .Ніпі.Ф·.и и(\и!ІиІ'<' 
,,(l.kmin,· оп t!Іс :.!<і u(\l[(fi/Sl. :2011 



І Audio: 
і 

1. "0, Fгош Ovel" the Моuпtаіп апd Also FІ"ош Ovel" the Coasta1 Lake"-

а historical soпg about Cossack Co1one1 Danylo Nechay. It is реІ"fоппеd Ьу folk 

шusic gгoup ''Znakhidka", Zhovti Vody city. 

2. "А Falcon Flied Fгош Оvег the Mountains. Fгош Оvег the Mountaiпs''-

tl1e Cossack plangent l yгi cs. lt is регfоппеd Ьу fol k шusic gt·oup "Кгуnусуа" , 

Pidgoгodпe tovvп. 

3. "0, you Oak and also Cuгly"- the l yгics telliпg about the Cossack love. It is 
peгfшmed Ьу folk шusic gгoup "Boguslavochka", Boguslav village of Pavlogгad 

Distгict. 

Video: 

1. "Ho\v Ноагу 01d Man Ьу the Suгnaшe of Cha1yi 1ived іп Sich" - а histoгica1 song 

about Cossack Sava Cha1yi. It is pet'foппed Ьу а pю1icipant of fo1k шusic gгoup 

"Ka1ynonka", Kapu1ivka of Nikopol Distгict. 

2. "Nightiпgale- Canat·y' ' - а 1угісаІ soпg. It is регfоппеd Ьу folk шusic gгoup 

"Znakhidka", Zhovti Vody city. 

і Plюtogгaphs : 

І 
1 Plюto,r;mp/1 No. І. Folk шusic gгoup "Boguslavocl1ka", Bogus1av village of Pavlogгad 

і 

Distt·ict. Dпipгopetгovsk Regioп. coпsistiпg оf(fгош left to гigl1t) Gаппа Kova1eva ( Ьогп 

1932). Yevgeпia Klюгolska (Ь. 1956), Nelia Lepetiuk\1 (Ь. 1939), Galyna КІюгоІskа ( Ь . 

1935), Gаппа Loza (Ь. 1933 ), Каtегупа Nagoшa (Ь. 1934 ). апd 01ga Goгdycl1eпko ( Ь. 

193 7) аге арреагіпg. ТІ1е ргеsепtаtіоп of Pгoject fог Safeguaгdiпg of tl1e Cossack Soпgs 

of Dпipгopetгovsk Regioп іп the Media Сепtег "DNEPR POST", 05105/ 2014. 

Plюtogmp/1 No. 2. ТІ1е ргеsепtаtіоп of Pгoject fог Safeguaгdiпg of tl1e Cossack Soпgs of 

Dпipгopetгovsk Regioп іп tl1e Me(lia Сепtег "DNEPR POST", 051051 2014. Іп 

tl1e fot·egгouпd - tl1e pat1icipaпts of fo1k шusic gгoup "Boguslavochka " , Bogus1a\· v·illage 

of Pav·logгadskyi Distгict of DпipгopetгoYsk Regioп. 

Plюto,r;mp/1 No. 3. ТІ1е рю1ісірапts offolk шusic gгoup "BoguslaYocl1ka". Bogus1av· 

village of Pav·1ogгad Distгict. DnipгopetгoYsk Regioп, (fгош 1eft to гigl1t) Gа1упа 

Klюгolska (Ь. 1935), Gаппа Loza ( Ь . 1933 ). Каtегупа Nagoшa (Ь . 1934 ), 0 1ga 

GoГ(tycl1eпko (Ь. 1937). and Illia Fetyso\·, tl1e Dігесtог of fo1k шusic gгoup "Bozl1ycl1i'' 

(Куі\'). ТІ1е ргеsепtаtіоп of Pгoject fог SafeguaГ(liпg of t11e Cossack Songs of 

Dnipгopetгov·sk Regioп іп tl1e Media Сепtег "DNEPR POST'. 05/05/ 2014. 

РІюtоgгарІІ No. 4. ТІ1е рю1ісірапts offolk шusic gгoup " Boguslav-ochka". BoguslaY 

, village of Pavlogгad Distгict, Dпipгopetгov·sk Regioп, ( fгош left to I"igl1t) Gаппа Loza ( l). 
1 1933 ). ап(l Каtегупа Nаgогпа (Ь. 1934 ). Tl1e pi"eseпtatioп of Pгoject fог Safeguai"diпg of 

Гhс!і•І'ТІІ is <ІJ'/Ч'ОІ'с<і/JІJ ІІІе 1~'.\р('І'/ < 'пшн·і/' •ntlн· t)uc.,tions o(/ntunпiNe ( 'u!tum/1/('J'ilшi~' un,f,.,. th, .Hini.Ф ·.r ; ,.(( ·r;lliil\' 
,,(l.kmine іІІІІіІс :.!<J и(. \ll<!IISI. :JO/._/ 



the Cossack Songs of Dnipropetrovsk Region in the Media Center "DNEPR POST', 

05/05/20 14. 

РІюtоgІ"арІІ No. 5. Ganna Dobzhanska (born 1918) is singing. Recoгded in the uгban

type settleшent of Mezhova of Mezhova Distгict, 09/07/2014. 

, РІюtо<~пtрІІ No. 9. ТІ1е pat1icipants of folk шusic gгoup "Кгупусуа"оf Pidgot·odпe to\vп 

! (fгош 1eft to гigl1t) Raisa Ро1уvіапа (Ьош 1938), Vа1епtупа Kolisпyk (Ьош 1940), апd 
І Aпatolii Nаргіеіеv(Ьош1 938 ). 31 107/ 2014. 

РІюtоgІ"арІІ No. І О. Tl1e pat1ic ipaпts of fo1k пшsіс gгoup "Кгупусуа" of Ріdgого(іпе 

t0\\'11 (fгош 1eft to гigl1t) 0 1eksiy ВагаЬап (Ьогп 1930) апd Ташага Syvogгyva (Ьогп 

1942). 

13 
ОсtоЬег б. 2014 

14 
ТІ1е Im·entm:1· Сш·({ is ceгt[tie({ /Jy tl1e Head of'm-gani::ation in c/l(o-ge o.f'pІ·eJIOІ'ation ~f' 
tl1e Im·entmy СапІ. 
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