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У залежності від дослідницьких завдань розрізняються наступні типи 
експедиції: стаціонарна, кущова чи маршрутна.  

Стаціонарна експедиція ставить завданням всебічне, тривале 
дослідження окремого району, населеного пункту, певної групи  
мешканців населеного пункту тощо. 

Кущова експедиція передбачає проведення досліджень у кількох 
групах населених пунктів певного регіону. 

Маршрутна експедиція обирається для обстеження великого регіону 
або для розвідувального обстеження, щоб на підставі отриманого 
матеріалу скласти загальні уявлення про регіон та про перспективи 
майбутніх досліджень.  

Експедиціїна  робота здійснюється у кілька етапів.  
На першому (підготовчому) етапі вивчається історія та етнографія 

даного краю за доступними друкованими та музейними матеріалами. 
Встановлюється загальна картина побуту, звичаїв, проходить 
ознайомлення з мовними діалектами. На основі вивченого розробляється 
програма експедиції. У програмі визначається мета досліджень, завдання, 
уточнюється район проведення експедиції, маршрут, розподіл етапів 
роботи та термінів виконання, склад учасників і обсяг робіт для кожного з 
них, складається кошторис витрат. Готується необхідна для виїзду 
офіційна документація: посвідчення про відрядження, відкриті листи, 
проїзні  документи, географічні карти, добирається спеціальне 
спорядження: ручки, олівці, 2-3 магнітофони, 2-3 комплекти батарейок для 
магнітофона, 15-20 перевірених магнітофонних касет, фотоапарат, 
фотоплівки, кінокамера, папки, зошити, тощо. 

Відповідальним моментом підготовки є складання запитальника для 
ведення бесід, анкет. Запитальники допомагають логічно ставити 
запитання інформатору, чітко окреслити тему, забезпечити послідовність у 
роботі. 

На другому етапі, у ході польової роботи ведуться польові 
спостереження, опитування населення, фіксуються речові матеріали 
шляхом замальовок, фотографування, відеозйомки, збираються 
етнографічні колекції.  

Найскладніший вид польової роботи – опитування населення – 
знавців народного побуту. Опитування вимагає від дослідника уміння 
настроїти реципієнта (опитуваного) на невимушену розмову, коригувати 
бесіду у відповідності з запитаннями анкети, якомога детальніше і 
повніше записувати відповіді. Якщо опитуваний чогось не пам’ятає, 
необхідно зазначити: ”не пам’ятає”,  “не знає”. Не вияснені питання 
уточнюються у інших жителів. Заперечні відповіді також обов’язково 
фіксуються. 
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Важливе значення має правильне заповнення польового щоденника. 
Це основний робочий документ, до якого вноситься вся інформація про 
зустрічі з реципієнтами. На обкладинці вказується назва та адреса 
установи, від імені якої проводиться обстеження. На початку кожного 
сеансу роботи у щоденнику фіксуеться паспорт запису що включає 
наступні данні:  

- дата, прізвище записувача, місце проведення (село, район, область);  
- ім’я, по-батькові, прізвище, рік народження, освіта, професія, місце 

народження, місце проживання опитуваного;  
- при роботі з гуртом оголошується вид гурту (сусіди, ланка, 

фольклорний колектив), число учасників, повні дані про учасників та 
їх функції в гурті (заспівувачка, виводчиця);  
Далі в щоденнику відтворюється весь зміст опитування, 

відзначається характеристика ситуації, в якій відбувається бесіда, 
робляться попередні висновки. Текст обов’язково пронумеровується. 

 В сучасних умовах при опитуванні дослідник використовує 
магнітофон. Перед початком запису оголошується у мікрофон паспорт 
запису. Далі оголошується назва пісні (її перший) рядок, коли виконується 
(при якій дії, в який день). Допустимо цю інформацію подати після 
записаного зразка, щоб не перебити спонтанно розпочатий процес 
виконання. Одночасно з аудіозаписом слід фіксувати слова пісні у 
блокнот, щоб уникнути можливих неясностей у вимові, діалекті. 

Заключний етап експедиції – упорядкування матеріалів, підготовка їх 
до передачі в архів або рукописний фонд. Всі фонозаписи повинні бути 
продубльовані, що необхідно для зручності розшифровки та збереження 
оригіналу. Складаються реєстри до касет, цифрових файлів, загальний 
реєстр. У реєстрі на початку вказується повний паспорт запису, 
зазначається назва, жанр, відомості про виконавця, примітки.  

Переглядаються, переписуються (якщо є потреба) тексти пісенно-
поетичних творів, нумеруються (згідно номера касети і номера по 
реєстру). Доцільно супроводжувати польові матеріали словником 
локальних і зональних назв, діалектних слів. Упорядковуються 
фотоматеріали: проявляються плівки, реєструються, друкуються 
найцінніші фото, кожен кадр супроводжується анотацією.  

Зберігати фонограми та відео матеріали слід з дотриманням архівних 
правил: врахування вологості, температури, електромагнітного 
випромінювання тощо. 

За підсумками експедиції опрацьовується науковий звіт, 
влаштовуються виставки дослідницьких матеріалів, наукові засідання, 
конференції, видаються друковані матеріали.  
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Перелік рекомендованих запитань при проведенні  

фольклорно – етнографічних досліджень  

Історія, етимологія назв, говіркові особливості   

1. Які давніші назви села пам’ятають? 

2. Як називалися вулиці, кутки, урочища? Що відомо про походження їх назв. 

3. Чи збереглися легенди про першопоселенців, чи виникнення села? 

4. Чи існували легенди, пісні, думи про монголо-татарське нашестя?  

5. Що відомо про боротьбу українських козаків проти своїх і чужоземних 

гнобителів?  

6. Зафіксувати діалектні слова, особливості діалекту. 

 

Ремесла і промисли 

7. Які промисли та ремесла побутували у даній місцевості?  

8. Записати дані про знаряддя праці в землеробстві.  

9.  Які були польові роботи і пов’язані з ними обряди?  

10. Чи відомі замовляння на врожаї? 

11.  Яке місце у житті селян займало тваринництво?  

12.  Яку худобу розводили? 

13.  Як проходив перший вигін худоби на пасовище?  

14.  Які відомі замовляння від лихого на худобу?  

15.  Які відомі обряди, звичаї, пов’язані з купівлею, продаванням, захистом від 

хвороб, захороненням домашніх тварин?  

16.  Які існували звичаї рибалок? 

17.  Які існували звичаї пасічників? 

18.  Як передавалось ремесло в сім’ї? 

19.  Чи є в селі умільці, відомі за межами села?  

20.  Які традиції майстрів побутують у даній місцевості? 

21. Які легенди, загадки, прислів’я, казки, пісні знають про ремесла, майстрів?  

 

Поселення і житло 

22.  Як вибирали місце для будівництва хати? 

23.  Коли заготовляли дерево для будівництва? 

24.  Якого дуба можна було брати на будівництво хати? 

25.  Який був теслярський інструмент? 

26.  Яким був загальний план житла? 

27.   Яким було освітлення? 

28.  Які були прикраси на будівлях, стінах, меблях? 

29.  Чи відомі звичаї і повір’я, пов’язані з житлом? 

30.  Чи дозволялося у будівництві дерево, вдарене блискавкою? Що робили для 

того, щоб блискавка не спалила хати? 

31.  Який був загальний план подвір’я? 

32.  Записати назви хатнього начиння. 

33.  Як вибирали місце для криниці, колодязя?  

34.  Які відомі пісні, легенди, пов’язані з ними?  
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Народний одяг 

35.  Записати назви одягу, взуття, головних уборів (зимового, літнього, святкового, 

буденного, обрядового) дорослих і дітей, чоловіків і жінок.  

36.  Який матеріал використовували для виготовлення одягу, взуття, головних 

уборів? 

37.  Зафіксувати типи крою одягу, зразки оздоблення. 

38.  Чи відомі обряди, звичаї, повір’я, пов’язані з одягом, головними уборами?  

 

Громадські звичаї та обряди 

39. Яку роль виконували сільські громади у суспільному житті?     

40.  Як розв’язувалися у громаді суперечки, сварки сусідів, членів родини? 

41.  Які людські якості громадська думка цінувала, а які засуджувала?  

42.  Як шанували у громаді старих людей? Як ставились до вдів, сиріт?  

43. Які існували колективні форми праці, взаємодопомоги (толока, супряга, 

відробіток)? Які обрядодії виконувались при  цьому? Які пісні співались? 

Записати прислів’я, приказки.  

44.  Чи відомі випадки побратимства між жителями села? Чи знають пісні, казки, 

легенди про побратимів?  

45. Чи побутував раніше обряд кумлення напередодні Трійці? Як він відбувався?  

 

Звичаї проведення спільного дозвілля дітей і молоді 

46.  Описати форми проведення спільного дозвілля молоді взимку і влітку 

(вечорниці, досвітки). Які пісні виконувались? Які влаштовувались ігри, 

розваги на вечорницях? 

47. В які дитячі ігри грали колись? Які з них залишились і тепер? Описати відомі 

ігри. Чим відрізнялися дитячі ігри від парубочих? 

 

Родинно-побутові обряди 

48. Які події родинного життя  супроводжувалися обрядами? Як вони називалися? 

(народини, хрестини, пострижини, весілля, і т.п.) Чи співалися при цьому пісні, 

кому вони призначалися?  

 

Звичаї та обряди, пов’язані з народженням дитини  

49.  Які були звичаї, ритуали при народженні дитини?  

50.  Як купали немовля? 

51.  Які були засоби охорони новонародженої дитини і її матері? 

52.  Як святкували народини? 

53.  Коли хрестили дитину? Кого брали кумами? Які стосунки мали куми і батьки? 

54.  Коли перший раз стригли дитину і що це означало? Записати обряд 

пострижин.  

55. Які повір’я, пов’язані з дитиною, існували у даній місцевості?  



 6 

Весілля 

56.  В якому віці хлопець мав право одружуватись, а дівчина виходити заміж? 

57.  В яку пору найчастіше справляли весілля у минулому і чи дотримуються цих 

звичаїв тепер? 

58.  Як відбувалося сватання? 

59.  Через який час відбувалися оглядини, заручини? Описати хід цих обрядодій. 

Чи зберігаються ці передвесільні церемонії тепер і в якому вигляді? Чи варто їх 

зберігати в сучасному весільному обряді? 

60.  Які ще звичаї, обряди відбувалися при підготовці до весілля? Які весільні чини 

обиралися для участі у весіллі і хто їх визначав? Записати місцеві назви 

весільних чинів. 

61.  З якої церемонії починалося весілля? 

62.  Яке головне обрядове печиво випікали на весілля у молодої і молодого 

(коровай, шишки, калачі тощо)? 

63.  Записати обряд випікання короваю, технологію приготування тіста, 

прикрашання випеченого весільного хліба. Чи виконувались пісні під час цієї 

обрядодії. 

64.  Як проходив вечір напередодні весілля в обох молодих?  

65.  Записати обряд прибирання весільного гільця, шаблі, світильника. З якого 

матеріалу виготовляли? Де ставили? Які пісні співали?  

66.  Записати всі обрядодії, які проходили в день шлюбу (вінчання, реєстрація 

шлюбу, поїзд тощо). 

67.  Як теща зустрічала зятя? Які пісні співались? Які були традиційні побажання 

молодим? Як відбувалися традиційні церемонії розподілу короваю, прощання 

молодої з дружками, з родиною, покривання молодої тощо? 

68.  Записати всі обрядодії, які відбувалися на другий день весілля у молодої і 

молодого.  

69.  Які обрядодії приєднання невістки до родини чоловіка побутували (посилали 

по воду, примушували варити, пекти, замітати)? 

70.  Чим і коли закінчується весілля? 

71. Описати які страви готували на передвесільні і весільні столи.  

 

Поховальні звичаї і обряди 

72.  Які обрядові дії супроводжували похорони і поминки, з якою метою і в якій 

послідовності вони виконувалися?  

73.  Чи зустрічається звичай голосити на похоронах, коли і хто голосить, від кого 

вчилися голосити, які голосіння поширені у даній місцевості? 

74.  Чи голосять при відвідуванні могил родичів у поминальні дні? Які голосіння 

побутують? Які обрядодії, ритуали побутують у поминальні дні?  

 

Календарні свята і обряди 

75.  Як відзначали у давнину святки у даній місцевості? 

76.  Як проходив Свят-вечір? Які обряди проводились? Що при цьому говорили?  

77.  В які дні прийнято колядувати, а в які щедрувати? Який був склад колядників 

(кількість, вік, стать)? Як розподілялись обов’язки між ними? Чи були ряжені?  
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78.  Де і які виконувались величальні пісні?  

79.  Чим обдаровували колядників?  

80.  Як проходили новорічні свята? Які пісні співали?  

81.  Як ворожили у новорічну ніч, на Водохреща? 

82.  Як раніше святкували Масляну?  

83. Коли зустрічали весну і які при цьому виконувались обряди, ігри, танці, пісні? 

84.  Як святкували Великодні свята? В які ігри грали на великодні свята дівчата, 

хлопці? Чи співали пісні?  

85. Чи обходили господарі на свято Юрія свої поля? Які ритуальні дії там 

виконували? 

86. Як проходили Зелені свята? Чи прикрашали хату? Які пісні співали на Трійцю? 

Які легенди, перекази знають про русалок? Чого не дозволялось робити на 

русальному тижні?  

87. Чи існував обряд “ходіння на ниви”, очищення криниць?   

88. Як святкували свято Івана Купала? Які пісні співали?  

89. Чи пов’язувались якісь обряди зі святом Петра і Павла?  

90. Як проходили зажинки, косовиця, жнива, обжинки? Які пісні відомі про це? 

91. Як проходили обряди вшанування першого і останнього снопа?  

92.Які ліричні пісні співали у косовицю, на жнива?  

 

Необрядова музична та словесна творчість 

93. Які легенди, пісні, перекази про історію рідного краю чули?  

94. Чи були у даній місцевості кобзарі, бандуристи? Про що вони співали? Як до 

них ставився народ? 

95. Які казки відомі у вашій місцевості? 

96. Які пісні побутували (козацькі, чумацькі, рекрутські та солдатські, бурлацькі, 

наймитські, пісні про кохання та родинний побут, колискові. жартівливі)?      

97. Які танці побутували, як вони називались?  

98. Які загадки побутували раніше? Записати маловідомі загадки.  

99. Які чули прислів’я, приказки про рідну землю, працю, чесність,           

хоробрість, вірність тощо? 

100. Чи побутували прислів’я про боягузів, скупих, хвальків, ледарів,       п’яниць, 

носіїв інших вад?  

101. Які зустрічалися забавлянки? 

102. Які побутували звичаї гостинності?  

103. Записати форми традиційного вітання.  

104. Які існували звичаї шанування старших, господаря, жінки. молодих тощо?   

 

Народні знання та вірування 

105. Як раніше передбачали погоду?  

106. Які відомі народні методи лікування хвороб?  

107. Чи відомі вірування про домовика, лісовика, відьом, вовкулак?  
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Зразок  

реєстру розшифрованих текстів 

матеріалів фольклорноетнографічних 

досліджень  

 

Касета №1 / А   

Краснопільський  район 

 с. Верхня Пожня  

 

Запис 26 липня 2005 року  

Збирачі:  Єфіменко Н.М., Бойко О.В. 

Інформанти: 

1. Конєва Тетяна Олександрівна, 1948 року народження, місцева жителька.  

2. Мариніна Віра Григорівна, 1941 року народження, місцева жителька.  

3. Білявцева Лідія Іванівна, 1944 року народження, народилася на Волині.  

Сеанс №1  (ранок, у хаті Мариніної В.Г.) 

п
/п

  
н

а 
 к

ас
ет

і 

№
 з

ап
и

су
  

в
 с

еа
н

сі
 

З м і с т  і н ф о р м а ц і ї  
 

Ж
ан

р
 

те
к
ст

у
 

П
р
и

м
іт

к
и

 

01 01 Збирач:  Як святкували Різдво? Кутю варили? 

Коли кутю варили?  

Інформант:  Кутю варыли с утра токи на вечар. 

Вечаром тады звѐздачка будэ сходить, уже 

вечором, тады токи кутю ели. А да вечора 

нихто не зачинал, не разрешали так. 

С утра сварили, станавили пад святый куточок, 

узвар готовили, становили еѐ туда. И тольки 

звездачка сходить, тады и зачинали ж уже  

вечорам и есть.* 

 Зб.: А хто керував?  

 Інф.:  Хто старший в хате. У нас матеря были. 

У нас уже не було стариков таких, а тады ж 

шо были старые, может какие дедушка чы 

бабушка шо у их были, то керували, када еѐ 

можно есть, а када нельзя еѐ ести. 

Зб: Що приказували?  

Інф.:  - Бог его знает шо прыказывалы. 

 - По разному было у хахлов и тут у  кацап 

 - У нас сваѐ, у хахлов сваѐ.  

Хадили калядовать. 

Етн.інф.

Різдво 

 

Інф. 1 

Інф. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інф. 2  
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п
/п

  
н

а 
 к

ас
ет

і 

№
 з

ап
и

су
  

в
 с

еа
н

сі
 

З м і с т  і н ф о р м а ц і ї  
 

Ж
ан

р
 

те
к
ст

у
 

П
р
и

м
іт

к
и

 

02 02 На масляную хадили на лед, вся маладѐжь: 

женихи, невесты. Делали круг, каталися там. 

Катали девок ребята, сваих невестов. Каждая 

наряжалась, как хатела. Шубы ж раньше былы. 

Дарагие ленты заплетали в косы... 

 

Етн. 

інф., 

масляна 

Інф. 2 

... 
07 07 ... 

Зб.: Саме весілля коли починалося? 

Інф: В суботу. 

Зб.: А коровай випікали?  

Інф.: Да, каравай, шишки. Всѐ дорють, как 

повечеряють. 

Зб.: Випікали коли коровай?  

Інф.: У суботу пякуть, а хоть у пятницу. 

Зб.: Хто випікав коровай?  

Інф.: Хто магет, гукали сусед, хто умее. 

Етн. 

інф., 

весілля, 

коровай 

 

08 08 1. Ой на горочки да фиалачки расцвели 

    А ляли, ляли, ой, лѐли, расцвели.  

    А ляли, ляли, ой, лѐли, шагалѐк. 

2. Да шли, прашли красны девицы гурьбою 

       А ляли, ляли, ой, лѐли, гурьбою.    / 2р. 

3. Да звали ж ани Аннушку с сабою 

    А ляли, ляли, ой, лѐли, с сабою.      /2р. 

4. Да дитя падружечки не ждитя 

   А ляли, ляли, ой, лѐли, не ждитя.    /2р. 

5. Я ж себе паймала роя. 

    А ляли, ляли, ой, лѐли, паймала рая.  /2р. 

6. Иванушку палюбила 

   А ляли, ляли, ой, лѐли, палюбила.  /2р. 

7. Ни адин же стоптал сапажок  

    А ляли, ляли. ой, лѐли сапажок…  /2р. 

 

Весіл. 

пісня 

Заспів: 2 

Вивід:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

*У даному селі побутує говірка, особливостями якої є: якання, при якому в першому перед 

наголошеним складі звуки е і я майже не розрізняються: сяло, яму, вязуть; заміна голосних е і я в 

складі, що передує наголошеному, на голосний, протилежний по підйому тому голосному, який у 

слові є наголошеним сімья але сямью;  м’який звук т в дієсловах  третьої особи множини  ходють,    

блудють; фрикативний звук г: шагалѐк, гарявать;  вимовляння  х, хв замість  ф: хвартух;   

вживання особових займенників в родовому і знахідному    відмінках однини в формі: міне, тібе; 

вживання  я в словах  гостячкі,  люлячкі, ідитя, мєстя; вживання твердих звуків р, ч : варили, чи. 

Говірка відноситься до південно-російського діалекту, тому мова інформантів передається  за 

допомогою російського алфавіту. 
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Зразок 

                                                                                      супровідного реєстру  

до аудіозаписів 

 

Касета №3 / А   

 

Краснопільський район 

 с. Грунівка  
 

Запис 27 липня 2005 року  

Збирачі:  Єфіменко Н.М., Бойко О.В. 

Сеанс № 5  (в сільському клубі) 

Інформанти: 8: 5-2-1, гурт односельчан  
 

1. Токарєва Валентина Миколаївна, 1929 року народження. 

2. Докаленко Катерина Михайлівна, 1933 року народження. 

3. Вірієнко Віра Іванівна, 1929 року народження. 

4. Верхова Ганна Андріївна, 1941 року народження. 

5. Токарєва Віра Павлівна, 1946 року народження. 

6. Карпенко Анастасія Йосипівна, 1929 року народження. 

7. Пономарьова Зінаїда Григорівна, 1932 року народження. 

8. Токарєва Наталія Андріївна, 1932 року народження.  
 

 

№
п

/п
  

н
а 

 к
ас

ет
і 

№
 з

ап
и

су
  

в
 с

еа
н

сі
 

З м і с т  і н ф о р м а ц і ї  
 

Ж
ан

р
 

те
к
ст

у
 

п
р
и

м
іт

к
и

 

01 12 Сватання  Інф.етн: 

весілля 
 

02 13 Вечорниці весільні Інф.етн.: 

весілля 

 

03 14 Розглядини, розпльовини, коровай, постєль 

везуть.  

Інф.етн. 

весілля:  

 

04 15 Молода зве.  

Носили хромові чоботи, руминки, балетки, 

плаття ситцеві.  

 

Інф.етн.:   

весілля: 
зазовини, 

одяг 

 

05 16 Нєвєсту заводять тільки з правої сторони.  

 

Інф.етн.: 

весілля  

 

06 17 До церкви їдуть.  

 

Інф.етн.: 

вінчання 

 



 11 

№
п

/п
  

н
а 

 к
ас
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№
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и

су
  

в
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н
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Ж
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р
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у
 

п
р
и

м
іт

к
и

 

07 18 У молодої після вінчання Інф.етн. 

весілля: 

 

08 19 Ой у полі нивка обросла травою  

 

Пісня 

весільна: 

посад 

 

09 20 Шо й у саду, у садочку  

  

Пісня 

лірична  

Спів. на 

весіллі  

10 21 Забирають молоду.  

 

Інф.етн. 

Весілля: 

 

11 22 Вели молоду по воду.  Інф.етн.: 

весілля 

 

12 23 Переодягали молоду.  

Про культуру поведінки. 

Інф.етн.  

13 24 Снідать несли.  

В понеділок та й ранесенько   

вийшла мати за нові ворота   

Весілля:  

Інф., 

пісня 

 

14 25 У понеділок наряжали батьків. Інф.етн. 

Весілля:  

 

15 26 Коровай ділять.  

Дружко коровай крає.     

 

Інф.етн.: 

Пісня 

коровай  

 

16 27 Як робили вино.  

 

Інф.етн  

17 28 Розпльовини.  

 

Інф.етн.:  

весілля 

 

18 29 Колосілась в полє рож густая.  Пісня 

лірич. 

Не 

розшиф. 

19 30 Ой, на горі цигани стояли 

 

Пісня 

жартів. 

 

20 31 Ой, да вспомнім, братци, ми, кубанци, 

 

Пісня 

солдат. 

 

21 32 На нас гєрманци наступалі Пісня 

солдат. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок 

ПРОГРАМА 

проведення польових фольклорно-етнографічних досліджень 

на території Краснопільського району 

                                         липень, 2005 рік  
Тема дослідження:  

“Вивчення культури і побуту населення Краснопільського району – складової частини 

етнографічного регіону “Слобожанщина”. 

Мета дослідження: 

Пошук та фіксація надбань традиційної народної культурної спадщини. Виявлення регіональних 

особливостей, шляхів становлення духовної і матеріальної культури населення регіону під впливом 

етнічних міграційних процесів ХVІІ – ХХІ ст. 

Основні напрямки досліджень: 

- поселення і житло; 

- народні промисли і ремесла; 

- традиційний одяг; 

- родинно-побутові обряди, звичаї, традиції; 

- календарні свята і обряди; 

- звичаї колективної взаємодопомоги; 

- проведення спільного дозвілля молоді і дітей; 

- фольклор; 

- декоративно-ужиткове мистецтво; 

- вірування, повір’я, народні знання. 

Тип дослідження: маршрутна експедиція, маршрутно-кущова експедиції.  

Маршрути експедиції: 

І   - Грунівка – Велика Рибиця – Запсілля – Миропілля; 

ІІ  - Осоївка – Тур’я – Угроїди – Покровка;  

ІІІ - Великий Бобрик – Малий Бобрик – Чернетчина – Хмелівка – Рясне – Грабовське; 

ІV - Бранцівка – Славгород – Верхня Пожня – Порозок.  

Термін експедиції – 6 днів. 

Кількість учасників – 3.  

Необхідне спеціальне спорядження, матеріали та інші витрати: 

- магнітофони - 2    - елементи живлення: 

- диктофон  - 1       для магнітофона - 4шт.  

- аудіо касети  - 10       для фотоаппарата - 4шт. 

- фотоапарат  - 1       для диктофона - 4шт. 

- фотоплівки  - 2    - канцтовари. 

Необхідні витрати для підготовки матеріалів за результатами досліджень: 

- витрати на друкування фотоматеріалів; 

- витрати на друкування текстових матеріалів; 

- оплата за розшифровку музичних матеріалів; 

- витрати на придбання речових матеріалів (костюмів, ужиткових речей тощо); 

- витрати на придбання SD – дисків для створення фонду зафіксованих матеріалів. 

Витрати на відрядження : добові, проїзд, готель. 
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