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м. Дніпро 



Робота комунального закладу культури «Дніпровський Будинок 

мистецтв» Дніпровської міської ради здійснювалась протягом року 

відповідно до узгодженого управлінням культури ДМР  річного плану роботи  

та наказів і доручень департаменту гуманітарної політики та управління 

культури Дніпровської міської ради. Протягом року намічені у плані на 2018 

рік заходи і доручення департаменту гуманітарної політики та управління 

культури практично всі виконані, беручи до уваги відсутність коштів на 

проведення масових мистецьких заходів.  

Протягом року колективом Будинку мистецтв реалізовувались, 

враховуючи відсутність фінансування на підготовку і проведення масових 

заходів,  такі наші мистецькі проекти:  

- проект арт-фестивалю «Мистецький квартал»; 

- мистецький проект «Поєднані Дніпром»; 

- проект «Вшанування визначних митців Дніпра»; 

- художній проект «Весняний розмай»; 

- культурно-мистецький проект «Створи свою писанку до Великодня»; 

- проект «Тетянин день»; 

- проект «Дивосвіт народного мистецтва», в рамках якого щороку 

проводяться всеукраїнські та регіональні виставки «Різдвяна казка», 

«Мистецькі атрибути Великодніх свят», «Народне мистецтво козацького 

краю», «Магія творення ляльки»; 

- проект «Фольклорні скарби передмість Дніпропетровська»: народні 

свята «Ой зав’ю вінки та й на всі святки», «Щедра кутя», «Несу щедрівочку»; 

- проект «Мистецька нива Валентин»; 

- проект  «Мости дружби: Україна – Польща». 

Взявши до уваги аналіз роботи по реалізації вказаних проектів, 

відзначуємо, що Будинок мистецтв став майданчиком для професійної 

комунікації митців нашого міста, реалізації їх творчих задумів, центром 

популяризації різних видів мистецтв. 

Відповідно до Статуту нашого закладу основна робота проводилась по 

популяризації та розвитку різних видів мистецтва, враховуючи наявні 

можливості приміщення колишнього кінотеатру, де зараз функціонує 

Будинок мистецтв. Основні заходи були направлені на розвиток народного, 

образотворчого, кіно-, фото- і театрального мистецтва та літератури.  Масові  

заходи готувалися у різних формах проведення: фестивалі, виставки, 

демонстрація фільмів,  святкові та ювілейні вечори, майстер-класи та творчі 

зустрічі. Вся робота була направлена на естетичне виховання громади міста, 

особливо дітей та молоді, підтримку розвитку різних видів професійного 

мистецтва, підтримку реалізації мистецьких проектів, популяризацію 

творчих здобутків митців Дніпра.  



Всього колективом Будинку мистецтв проведено 569 заходів, що 

відвідали  36175 осіб.   

 У рамках  проекту «Вшанування визначних митців Дніпра» протягом 

року були  проведені вечори пам’яті відомих митців:  

- ювілейний вечір  «Променистий світ любові» до 110-річчя від дня 

народження знаного письменника, громадського діяча, нашого земляка Олеся 

Гончара; 

-  вечір пам’яті народного артиста України Анатолія Дудки з нагоди  

75-річчя від дня народження; 

- вечір пам’яті  нашого земляка, відомого письменника, журналіста, 

автора книги «Город на трех холмах» Михайла Шатрова з нагоди 110-річчя 

від дня народження; 

 - вечір пам’яті Клавдії Павлівни Фролової «Я воскресну!» – відомого 

українського літературознавця і критика, актриси і фольклористки, 

професора, завідувача кафедри української літератури Дніпропетровського 

університету, фундатора фольклорної лабораторії ДНУ з  нагоди 95-ї річниці 

від дня її  народження; 

 - три вечори  пам’яті, присвячені 160-річчю відомого письменника, 

просвітянина Адріана Кащенка; 

 - вечір пам’яті відомої майстрині петриківського розписи Пелагеї 

Глущенко, присвячений 110-й річниці від дня народження. 

 

Проведений аналіз з підведення підсумків свідчить, що у 2018 році 

колектив досяг значних успіхів у напрямку по розвитку народного 

мистецтва у всіх його проявах. У структурі Будинку мистецтв продовжувало 

активну роботу об’єднання майстрів народного мистецтва (робочі засідання,   

творчі зустрічі, консультації та тематичні свята). За рік нами проведено  

всього виставок декоративно-вжиткового мистецтва – 6, серед  них 5 – 

Всеукраїнських («Різдвяна казка», «Мистецькі атрибути Великодніх свят», 

«Народне мистецтво козацького краю», «Магія творення ляльки», 

«Мистецький квартал»), 1 – родинна «У сяйві петриківських барв»  

майстринь петриківського розпису Валентини Хоменко та Вікторії 

Тимошенко. Твори, які експонувались на виставках, свідчать про високий 

рівень майстерності членів об’єднання.  Високий імідж народного мистецтва 

нашого краю підтвердила участь в ювілейному Ягелонському міжнародному 

ярмарку народних ремесел (Польща) 3 членів  об’єднання майстрів 

народного мистецтва Ірина Пяшинцева,  Інна Івінська, Юлія Датченко. 

Традиційно на базі виставок членами об’єднання майстрів народного 

мистецтва  проводились майстер-класи. Всього проведено  22  майстер-

класи та 3 творчі зустрічі. 



Підготовлено та організовано традиційну культурно-мистецьку  

акцію по розпису писанок  «Створи свою писанку до Великодня!», до 

участі в якій цього року були запрошені провідні митці міста,   яких навчали 

8 майстрів писанкарства. Крім того, студенти Дніпровських ВУЗів  

розписували писанки краю Олеся Гончара, послухавши лекцію про 

особливості писанкарства  Подніпров’я.  Писанки, виконані на майстер-класі 

прикрасили символічне Великоднє дерево. 

З метою обміну досвідом роботи  проводились етнографічні виїзди  

членів об’єднання майстрів Будинку мистецтв у козацьке селище Котівка 

Магдалинівського району з участю у фестивалі «Великодні дзвони», у село 

Василівку Солонянського району з участю у святі  Івана Купала, у 

Дніпропетровський район з участю у святі врожаю. З нагоди відзначення 

370-ї річниці перемоги козацьких військ під проводом Богдана 

Хмельницького  під Жовтими Водами були здійснені виїзди до 

П’ятихатського району та на Всеукраїнський фестиваль «Козак-фест» у 

Княжих байраках. 

Традиційно під час святкування Дня міста Дніпра була організована 

виставка «Народне мистецтво Дніпра» членів об’єднання майстрів народного 

мистецтва Будинку мистецтв у рамках арт-фестивалю «Мистецький 

квартал». На виставці свої роботи представляли 89 майстрів, троє із яких 

проводили  майстер-класи  з народних промислів.  

 Відбувся також великий ярмарок народних промислів майстрів із 

різних міст України, на якому у всьому розмаїтті було представлено 

творчість понад 250 народних майстрів із Дніпра, Ужгорода, Хмельницького, 

Чернігова, Харкова, Івано-Франківська, Кременчука,  Одеси,  Полтави,  

Запоріжжя,   Кіровоградщини, Кривого Рога, Павлограда, Новомосковська, 

Нікополя, Петриківки, Межівського,  Царичанського та Дніпровського 

районів. Яскравою сторінкою виставки будуть покази колекцій народного 

мистецтва майстрів із відомих центрів традиційних народних промислів 

України: Решетилівки, Опішного, Петриківки, міст Полтави, Запоріжжя. На 

«Мистецькому кварталі» працювала також «Сувенірна алея». За нашими 

підрахунками цю виставку змогли оглянути понад 7,5 тисяч чоловік. 

У 2018 році із здобутками майстрів народного мистецтва 

познайомились 12 туристичних груп школярів, слухачі курсів перепідготовки 

педагогічних кадрів, а також невелика делегація з Китайської народної 

республіки. У складі делегації - творча група кінематографістів та 

телевізійників міста Нінбо провінції Чжецзян, яка  знімала телефільм про 

Україну. Серед них директор Українського центру ділового та культурного 

співробітництва  міста Нінбо  У Сувей та  президент  федерації  асоціацій 

Монголії, Гонконгу та Китаю, представник комісії  ЮНЕСКО по збереженню 

нематеріальної культурної спадщини людства Хай Фенглінг, уродженці міста 



Сіань, що є містом-побратимом Дніпра. Однією із героїнь майбутнього 

фільму є член нашого об’єднання майстрів народного мистецтва Вікторія 

Тимошенко.  

З метою вшанування майстрів були проведені: свято з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 

та свято вишивальниць з нагоди Святої Варвари. 

Продовжилась робота по розвитку українського фольклору: 

підготовлені та активно проведені українські народні свята: «Несу 

щедрівочку», «Секрети щедрої куті», «Ой зав’ю вінки та й на всі 

святки!» (спільно з ДМШ №10 на базі парку ім. Т.Г.Шевченка). У рамках 

свята «Несу щедрівочку» познайомили із своїми фольклорними знахідками 7 

фольклорних груп Дніпра. 

 Свято літнього календарного циклу «Ой зав’ю вінки та й на всі 

святки», що проводиться у рамках  проекту «Фольклорні скарби передмість 

Дніпра»,  було проведено  навчання учасників плетінню зелених вінків та 

конкурс в номінації «Ой зав’ю вінки!», розучування народних танців-ігор, 

демонстрація обрядодій і фольклорних пісень весняного та  літнього 

календарних  циклів. Така фольклорна подія проводиться в нашому місті уже 

16 років. Були здійснені фольклорні виїзди у Магдалинівський, 

Солонянський та Дніпропетровський райони, де юні фольклористи 

познайомили мешканців із фольклорною скарбницею Подніпров’я. Виступи 

фольклорних колективів «Дзвіночки», «Заграва», «Україночки»,  «Червона 

калина», «Горлиця» прикрасили концертну сцену арт-фестивалю 

«Мистецький квартал» у День міста.  

 

Протягом року проведена певна робота, направлена на розвиток і 

популяризацію  в місті Дніпро кіномистецтва  (всього проведено 49 

заходів). У приміщенні Будинку мистецтв працює Дніпропетровський 

осередок НСКУ і постійно організовує заходи, які дають змогу 

познайомитись шанувальникам кіномистецтва та мешканцям міста з 

творчістю членів спілки, життям професійного кінематографу Дніпра. Серед 

проведених заходів: тематичні та прем’єрні покази, творчі зустрічі, 

мультимарафони.  

У кінозалі Будинку мистецтв були презентовані фільми 

кінематографістів з інших країн: кінорежисера з Великобританії Егана 

Упітіса – автора документального фільму «Фронтова церква» (перегляд 

стрічки та обговорення), відомого  ісландського кінорежисера Ейнара Тора,   

(перегляд його документального фільму «Миргород» та обговорення). 

 З нагоди Дня українського кіно був проведений кіно- вечір з показом 

творчих робіт молодих кінематографістів міста: фільмів «Олександр Поль» 



Олени Каліновської, «Родственные души» (тв. група Олександра Нечая) та 

музичного кліпу «Несе Галя воду»  (продюсер Тихон Левченко).      Протягом 

року показувались фільми-екранізації та фільми кінематографістів з різних 

міст України 

Протягом року також були проведені такі кінозаходи:  

- перегляд кращих фільмів Міжнародного фестивалю «Дніпро-cinema»; 

- перегляд фільмів про Тараса Шевченка під час Шевченківських днів; 

- показ фільмів про події в зоні АТО; 

- показ документального фільму «Інший Чорнобиль»  режисера Андрія  

Михайлика; 

- до дня пам’яті та скорботи загиблих у Другій світовій війні: перегляд 

документального фільму дніпровських тележурналістів «Корюківка. 

Відроджені з попелу»; 

- до дня Конституції України – перегляд документального фільму 

«Пилип Орлик. Пакти конституції»; 

- до Всесвітнього дня туризму демонстрація документального фільму 

«Ельбрус» дніпропетровського кінематографіста Володимира Платонова; 

- до Днів козацької слави була проведена кінобесіда «Запорізьке 

козацтво на екрані» та творча зустріч з режисером Ігорем Родіоновим з 

показом фільму-реконструкції «Запорозька Січ»;  

 - до Дня пам’яті жертв Голодомору бесіда та перегляд документального 

фільму   Карена Карапетяна «Червоне намисто», відзнятого за матеріалами 

подій у Дніпропетровській області; 

 - до Дня  звільнення України від фашистських загарбників перегляд 

хронікально-документального фільму «Звільнення Дніпропетровська»; 

 - до Дня збройних сил України та Дня захисника України були 

здійснені покази тематичних фільмів; 

 - до Дня Гідності та Свободи здійснено показ фільмів про події на 

Майдані. 

 Активніше до роботи були залучені телевізійники Дніпра: у травні був 

проведений святковий вечір, присвячений 60-річчю відкриття 

Дніпропетровської студії телебачення, започатковано проект творчих звітів 

авторів телефільмів (уже проведено вечір оператора Володимира Земляного). 

Проведено 4 вечора з показом фільмів польської кінодраматургії у рамках 

проекту «Мости дружби: Україна-Польща».  

Активно проводилась популяризація мультиплікації як окремого виду 

екранних мистецтв. До Всесвітнього дня мультфільмів був показаний 

мультфільм-ювіляр «Малыш и Карлсон» та проведена кіногра. Проводились 

традиційні мультимарафони для дітей (14 показів). До Всесвітнього дня 

мультфільму  було проведено кіносвято «Троє з Простоквашино». Крім того, 



протягом червня-липня для вихованців пришкільних таборів проведено 10 

зустрічей та кінопоказів  із циклу «Знайомтесь: мультиплікація». 

 

 Серед основних напрямків творчої діяльності Будинку мистецтв також  

робота з популяризації та розвитку образотворчого мистецтва. Активно 

проводилась виставкова діяльність. Всього проведено  12 виставок,  з них 8 

- образотворчого мистецтва: «Тетянин день», «Весняний розмай», «Кольори 

мого життя»,  «Миттєвості народження краси», «Акварельна мелодія 

Анатолія Дерев’янка», «Самоцветы», «Поєднані Дніпром», «Миттєвості 

буття», «Серце воїна, віддане мистецтву»,  а також  2 виставки дитячого 

малюнку а  також дві культурно-просвітницькі виставки   «Борці за 

незалежність України» (художник Микола Фішер) та «У пошуках сивої 

минувшини» (до Дня археолога).  

 В експозиціях виставок були представлені роботи різних художників. 

Зокрема: 

-   персональна художня виставка члена Національної спілки 

художників України Тетяни Корольової-Павлової «На гребні хвиль моєї 

пам’яті», де було представлено близько 40 художніх полотен мисткині. 

Виставка експонувалась протягом місяця, а на традиційному святі «Тетянин 

день» свої роботи презентували також член Національної спілки художників 

України, лауреат мистецької премії ім. Федора Решетнікова Тетяна Юшкова 

та майстер народного мистецтва Тетяна Цимбалій; 

- у експозиції традиційної  виставки «Весняний розмай» було 

представлено біля 100 акварельних робіт 30 професійних художників. Серед 

авторів –  як діючі члени Національної спілки художників України 

Валентина Лаушкіна, Валерій Самохвалов,  В’ячеслав Юрченко, Ольга 

Северин, Іван Коваленко, Віктор Родіонов, Михайло Кублик, голова 

Правління клубу «Кобзар» Ірина Колядіна, голова об’єднання «Акварелісти 

Дніпра» Олександр Фатєєв, так і молоді професійні художники. Прикладом 

для молоді є роботи художників, що ведуть викладацьку роботу: Олена 

Половна-Васильєва, Юлія Барко, Галина Шевцова. Яскравим прикладом 

створення акварелі є роботи метрів образотворчого мистецтва Дніпра: 

народного художника України Петра Магра, заслуженого художника України 

Леоніда Кудрявцева і відомого художника Григорія Невечері; 

- до жіночого свята 8 березня відбулося відкриття першої персональної 

виставки «Миттєвості буття» молодого художника, члена Національної 

спілки художників України Юлії Барко. На виставці представлені живописні 

та графічні твори художника. Вона є членом Національної спілки художників 

України, членом оргкомітету та журі Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнку та писанкарства «Пасхальна палітра»; 



-  до дня Перемоги над фашистськими загарбниками було організовано 

вечір пам’яті та відкриття виставки творів народного художника України, 

учасника другої світової війни Петра Івановича Магра   «Серце воїна,  

віддане мистецтву» з нагоди 100-річчя від дня його народження; 

- у рамках арт-фестивалю «Мрії мого дитинства» відбулося відкриття 

персональної виставки юної художниці Лілії Дорошенко «Кольори мого 

життя» із міста Покровська, що на Донеччині. Вона - переможець 

Міжнародного фестивалю у Литві, мала персональну виставку в Одеському 

історико-краєзнавчому музеї, а також стала переможницею однієї із 

номінацій Міжнародного фестивалю дитячо-молодіжної творчості 

«Балтійська весна»; 

 - персональна ювілейна  виставка  «Акварельна мелодія Анатолія 

Дерев’янка» з нагоди 70-річчя від дня народження члена Національної спілки 

художників України,  члена клубу екслібрису та графіки «Кобзар», члена 

творчого об’єднання «Художники Дніпра», мешканця «Мистецького 

кварталу» А. Дерев’янка була відкрита у вересні.  В експозиції були 

представлені акварельні роботи, створені в різні роки, що відображають 

ліричний настрій і музично-емоційне звучання душі А. Дерев’янка; 

 - до Дня художника України відбулось відкриття родинної виставки 

«Миттєвості народження краси».  Виставка створена із художніх робіт 

родини нашого земляка, заслуженого художника України Григорія Чернети, 

якому цими днями виповнюється 70 років. . Поряд з роботами Григорія 

Олександровича Чернети в експозиції виставки роботи його дружини 

Валентини, доньок Наталі (нині Ставицької) та Олесі,  отця Димитрія 

Гаврилюка – чоловіка Олесі та онуки Олесі. В експозиції було представлено 

біля 60 робіт живопису, малюнку та іконопису; 

 -  напередодні Днів козацької слави була відкрита виставка «Борці 

за незалежність України», де експонувались роботи самодіяльного 

художника Миколи Фішера, який  зобразив  тих, хто у різні роки бажав і 

боровся за  незалежність України: гетьманів та  кошових отаманів, ватажків 

селянських повстань, старшину козацьку і козацьку сірому. На виставці було 

представлено 102 художніх  портрети; 

 - до Дня художника України відбулося відкриття звітної виставки робіт 

членів студії художників-аматорів образотворчого мистецтва «Самоцветы». 

В експозиції  представлено понад 50 робіт 10 авторів-членів студії. Серед 

авторів -  інженери, архітектори, модельєри, дизайнери;  

 - експрес-виставка робіт художників у рамках традиційного арт-

фестивалю «Мистецький квартал» у День міста, де свої роботи виставили: 

Олександр Фатєєв, Богдан Бучковський, Михайло Кублик та члени студії 

«Самоцветы». 



 Найзначнішою і наймасштабнійшою виставкою 2018 року стала 

Всеукраїнська художня виставка «Поєднані Дніпром». На виставку було  

відібрано 129 робіт  68 авторів.  В експозиції виставки представлені роботи 

художників з різних міст України: Києва, Харкова, Сум, Полтави, Запоріжжя, 

Одеси, Бердянська,  Кам’янського  та Дніпра, а також з Німеччини та 

Франції.  Серед учасників виставки народний художник України Микола 

Прокопенко (Одеса), заслужені художники України Анатолій Буртовий 

(Київ), Ірина Гресик (Запоріжжя), Григорій Чернета, Леонід Антонюк, Євген 

Логвиненко (Дніпро),  лауреати міської мистецької премії ім. Федора 

Решетнікова Анатолій Дерев’янко, В’ячеслав Юрченко, Михайло Кублик  та 

лауреати премії ім. Михайла Паніна Ірина Колядіна і Василь Тевяшов. 

 Протягом року проводилися творчі  зустрічі авторів виставок 

Т.Корольової-Павлової, А.Фатєєва, І.Зайцева, В.Юрченка, М.Кублика, 

В.Тевяшова  із школярами, вчителями, студентами. 

  

Продовжувалась робота по розвитку мистецтва фотографії. У 

приміщенні Будинку мистецтв плідно працюють Дніпропетровська 

організація Національної спілки фотохудожників України, міський фотоклуб 

«Автор»: проводяться виставки, засідання, творчі зустрічі, консультації.  

 Протягом року були підготовлені та проведені: 

 - персональна фотовиставка Сергія Дівєєва «Пам’ятати». Автор – 

військовий фотокореспондент, роботи якого відображають події недавнього 

минулого та сьогодення нашого краю. На виставці були представлені близько 

70 фотосвітлин про людей, що боронили свою землю, сім’ї, правду, маючи 

надію на світле майбутнє. На фото зафіксовані учасники  військових 

операцій: Другої світової війни, війни в Афганістані та подій на сході 

України. Крім того, в  експозиції виставки були представлені артефакти 

воєнних дій на Сході України; 

 - до Дня театру була відкрита фотовиставка «Віват актор!» із циклу 

«Лицарі сцени» відомого дніпровського фотохудожника Миколи Кошелєва, 

де експонувались фотопортрети переможців фестивалю моно- і камерних 

вистав  «Віват актор!» різних років; 

 - напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва України відбулось відкриття персональної 

фотовиставки Сергія Селезньова «Життя в мистецтві» проекту Будинку 

мистецтв «Істинно народні». У експозиції виставки була представлена 

портретна галерея провідних митців Дніпра, що збагатили культурно-

мистецьку скарбницю нашого рідного міста.   

 

Протягом року проводилась також робота з популяризації 

театрального мистецтва.  На базі Будинку мистецтв продовжувалась робота 



театрального колективу «Відкриті двері» (В.Чернова), театру європейської 

драматургії «Дзвон» (В.Скурський), театру комедії (Г.Гринюк).  

До Міжнародного дня театру була проведена виставка робіт (макетів, 

масок, ескізів театральних костюмів) художників театрів Дніпропетровської 

та Запорізької областей, на базі якої проводились творчі зустрічі з 

театральними художниками Марією Ткаченко та Володимиром Миколюком. 

Був проведений вечір пам’яті народного артиста України,  Лауреата 

міжнародної мистецької премії ім. Пилипа Орлика  Анатолія Свиридовича 

Дудки - людини, яка присвятила все своє життя театру.  Глибока любов до 

України, до історії рідного народу  струмила в незабутніх образах, які були 

створені актором в різні роки: Іван Сірко, гетьман Іван Мазепа, Дмитро 

Яворницький, Франківський Мойсей. Анатолій Дудка також режисер, що 

ставив на сценах драматичні вистави, оперети і казки. Ведучий вечора 

театрознавець Андрій Тулянцев  представив присутнім  книгу «Анатолій 

Дудка». 

На сцені Синього залу Будинку мистецтв були показані вистави «На 

одинці з Богом» (театр європейської драматургії), «Кто такой Христофор?» 

(театр комедії), «Крылатые истории» (театр «Відкриті двері»).  

Проводилися репетиції нового варіанту мюзиклу  «Квітка Цісик», 

створеного групою акторів театру опери та балету (автор ідеї Тетяна 

Проскурякова, виконавиця головної ролі Леся Задорожна). 

 

Продовжувалась  робота з діячами літератури. Проведено 7 вечорів 

пам’яті  письменників-наших земляків у рамках проекту «Вшанування 

визначних митців Дніпра».  

З нагоди 100-річного ювілею всесвітньовідомого письменника та 

громадського діяча Олеся Гончара проведено вечір пам’яті та зустріч з 

учителями української мови шкіл області, демонстрація уривків з 

кіноекранізацій творів митця.  

Тричі проводився вечір з нагоди  160-річчя  від дня народження  

українського письменника Адріяна Феофановича Кащенка, чия книжка 

«Жар-птиця, або з паном не братайся, в прийми не бери і жінці правди не 

кажи» стала на Придніпров’ї першим літературним виданням рідною мовою.  

Також був проведений вечір пам’яті дніпропетровського письменника, 

автора книги про наше місто «Город на трех холмах» Олександра Шатрова, в 

якому школярі розповідали про окремі райони Дніпра та знайомили з їх 

описом О.Шатровим. 

Був організований вечір пам’яті Клавдії Павлівни Фролової  «Я 

воскресну!» – відомого українського літературознавця і критика, актриси і 

фольклористки, професора, завідуючої кафедри української літератури 

Дніпропетровського університету, фундатора фольклорної лабораторії ДНУ з 



нагоди 95-ї річниці від дня її народження. У вечорі  взяли участь 

фольклористи, журналісти, науковці Вишів Дніпра, представники Палацу 

студентів, театру ім. Шевченка та численні учні Клавдії Павлівни. 

До 140-річчя від дня народження всесвітньовідомого педагога та 

письменника  Януша Корчака був проведений вечір для вихованців шкіл-

інтернатів та багатодітних сімей. Відвідувачі почули про книгу «Король 

Матіуш І», подивилися фільм про письменника, отримали 10 заповідей 

Януша Корчака, адресованих майбутнім поколінням. 

До Всесвітнього дня поезії було проведено читання поетичних творів 

українських та польських поетів за участі польського об’єднання ім. Кароля 

Войтили. 

 У жовтні був проведений літературний вечір молодого дніпровського 

письменника Дмитра Бондаренка, де він презентував для школярів свої 

прозові твори. 

 До Дня української писемності та мови був організований  творчий 

вечір «Краса з любові» відомого українського поета, перекладача, члена 

Національної спілки письменників України Сергія Бурлакова, який у 2018 

році відзначив своє 80-річчя. Сергій Бурлаков – автор 30 поетичних збірок, 

серед яких «Трояндові світання», «Русло», «Сфери», «Доброчин»,  «Краса – в 

любові», «Сонети», «Діалог дзеркал», «Яблука Платона», «Все про кохання, 

все про любов» та інші. Його  твори перекладені на декілька мов.  

 

Колективом Будинку мистецтв пропагувалось і музичне мистецтво. 

Активну участь у заходах Будинку мистецтв цього року брав композитор, 

заслужений діяч мистецтв України, лауреат мистецької премії ім.. Віталія 

Кирейка, виконавець пісень Володимир Ярцев. Особливо яскравим був 

авторський вечір композитора «Козацькому роду нема переводу», де 

відвідувачі Будинку мистецтв познайомилися із піснями чотирьох  збірок 

пісень  В. Ярцева:  «В минуты музыки», «Песни страны  Мультипутии», «Сто 

песен о спорте», «Збірка пісень про козацтво Запорозьке». Разом з майстрами 

народного мистецтва В.І.Ярцев був учасником Всеукраїнського фестивалю 

«Козак-фест» у Княжих байраках з нагоди 370-річчя перемоги військ 

Б.Хмельницького у визвольній війні українського народу. Всього композитор 

провів 4 концерту із циклу «Козацькому роду нема переводу». 

 З нагоди Дня музики був організований музичний захід «Пісні про 

рідне місто», де для молоді презентували свої нові пісні про Дніпро автори 

Олена Бесараб, Микола Мякшиков, Дар’я Єгорова. Були показані відеокліпи, 

зняті дніпровськими кінематографістами з піснями про наше рідне місто. 

 Протягом року у Будинку мистецтв також виступали професійний 

музикант  Артур Нікулін (віртуоз гри на фортепіано), народна артистка 



України Валентина Коваленко, солістка академічного театру опери та балету 

Леся Задорожна, музичні колективи ДМШ №3. 

Серед проведених заходів: пропаганда народної  музики (виступи 

фольклорних колективів «Берегиня Січеславська», «Україночки», «Червона 

калина», «Дзвіночки» та «Заграва» у День міста і на фольклорному святі «Ой 

зав’ю вінки та й на всі святки»). Традиційно у День міста на концертному 

майданчику звучали музичні твори. Цього року виступили: хор ветеранів ПК 

«Енергетик», дитячі фольклорні колективи та  фольклорний гурт «Горлиця» 

БК селища Чаплі. 

 

Активна робота у 2018 році  проводилась з обдарованими дітьми: дві 

виставки дитячого малюнку, майстер-класи,  пленери  юних художників, 

конкурс малюнку на асфальті, покази мультфільмів та фільмів для дітей. 

 Продовжувалась для дітей та молоді  популяризація фольклорних 

зразків, вивчених дитячими фольклорними колективами у рамках проекту 

«Фольклорні скарби передмість Дніпра». Звучали нові колядки та щедрівки 

на святі «Несу щедрівочку», на виїзних заходах у Магдалинівському та 

П’ятихатському районах.   У травні на традиційному   фестивалі «Ой зав’ю 

вінки та й на всі святки», проведеного спільно з ДМШ №10 на базі парку 

ім.Т.Г.Шевченка прозвучали заклички та пісні весняно-літнього 

календарного циклу. Здійснено  підготовку концепції, сценарію, тексту для 

ведучої, запрошення журі, проведення 4 майстер-класів. У святі взяли участь 

понад 200 фольклористів із 12 фольклорних гуртів музичних шкіл міста та 3 

аматорських фольклорних колективи. 

 Протягом року проведено 2 виставки дитячого малюнку: «Лист у 

Різдвяну казку» та  «Мрії мого дитинства».  

Велику  зацікавленість у обдарованих дітей та їх батьків викликав 

традиційний арт-фестиваль «Мрії мого дитинства», організований  до Дня 

захисту дітей. Метою заходу є розвиток дитячої творчості у різноманітних 

напрямках. У програмі було проведено  конкурс малюнків на асфальті, 

пленер вихованців студій образотворчого мистецтва,  демонстрація фільму 

«Фантазеры» з нагоди  110-річчя від дня народження відомого українського 

дитячого письменника Миколи Носова. Крім того, було відзначено 150-ти 

річний ювілей популярної серед дітвори книги Жуля Верна «Діти капітана 

Гранта». Головна частина  фестивалю стало урочисте  відкриття виставки 

дитячого малюнку  вихованців студій образотворчого мистецтва та художніх 

класів позашкільних закладів та шкіл  Дніпра. Тема виставки дитячого 

малюнку «Мрії мого дитинства» відображає поетичне сприйняття юними 

художниками побаченого ними світу, мрії та сподівання. На виставку було 

подано понад 200 робіт  від 178  юних  авторів. 



 Експозиція виставки «Лист у Різдвяну казку», де було представлено 

183 дитячих малюнки 180 юних художників -  вихованців 12 дитячих 

колективів: студій і гуртків образотворчого мистецтва закладів культури 

міста, клубів школярів, образотворчих класів шкіл естетичного виховання та 

інші обдаровані діти. Виставка традиційно відкрилась 19 грудня у день 

Святого Миколая. На святі присутні дізналися про історію Святого Миколая, 

його добрі діла, подивилися театралізовані сцени із його житія, послухали 

пісні вшанування святого. Перед гостями виступили знані митці, що гідно 

носять ім’я «Миколая» та продовжують його добрі справи: Микола Іванович 

Павленко – заслужений журналіст України, заступник головного редактора 

всеукраїнського журналу «Депутатський корпус»; Микола Михайлович 

Карпенко - заслужений працівник культури України, актор, читець, Микола 

Іванович Кошелев – фотохудожник, мешканець Мистецького кварталу 

Дніпра, Микола Віталійович Мякшиков – фотомайстер, кореспондент 

Всеукраїнського видання «Укрінформ», поет та композитор.  

Обдаровані діти заохочуються Будинком мистецтв. Учасники обох 

виставок отримали спеціальні подарунки для роботи в студіях 

образотворчого мистецтва (фарби, пензлі, спеціальний папір тощо). 

Традиційним була участь юних художників у арт-фестивалі 

«Мистецький квартал»   у  День міста Дніпра.  

Вперше для юних художників та фольклористів було організовано 

участь у народному святі «Осенини» на території селища Сурсько-Литовське. 

Будинком мистецтв проведено пленер  юних художників спільно з 

вихованцями дитячої студії образотворчого мистецтва, що функціонує при 

храмі селища, презентація для дітей виробів з лози майстра народного 

мистецтва Любові Мукасєєвої. Звучали українські пісні у виконанні 

фольклорного ансамблю «Україночки», проведено майстер-клас 

дзвонарського мистецтва. Діти взяли участь у екскурсії по селищу та у 

зустрічі з автором книги «Історія Сурсько-Литовського» Олександром 

Солов’єм. 

 

На відзнаку державних, народних свят  та пам’ятних дат у Будинку 

мистецтв проведено 23 різноманітні заходи: зустрічі, покази фільмів, свята, 

бесіди. Заходи проводились до Різдвяних свят, Міжнародного дня рідної 

мови, дня народження Т.Г. Шевченка, Масляної, до Дня пам’яток історії та 

культури, дня книги, річниці Чорнобильської трагедії, Дня матері,  до 370-

річчя перемоги при Жовтих Водах, до пам’яті жертв політичних репресій, 

Дня Європи, Дня Конституції, Дня незалежності України,  Дня туризму, Дня 

визволення Дніпра та України від фашистських загарбників, Днів козацької 

слави, Дня збройних сил України, Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва, днів пам’яті жертв Голодомору, Дня 



Святого Миколая. Крім того, були організовані «Свято хліба», відзначення  

річниці від дня побудови пам’ятки архітектури кріпості Кодак, болгарське 

свято «Тріфон Зарізан». 

На сьогодні у Будинку мистецтв проводились збори  та заходи 

осередків Національних творчих спілок України кінематографістів, 

фотохудожників, засідання клубу екслібрису та графіки  «Кобзар», творчих 

об’єднань «Художники Дніпропетровська», майстрів народного мистецтва, 

болгарського культурно-просвітницького об’єднання «Рідний дім», 

«Акварелісти Дніпропетровська», репетиції  театральної групи  «Відкриті 

двері», театру музичної комедії, театру європейської драматургії «Дзвон». 

 

Колективом проводилась необхідна  робота по підтримці приміщення у 

якісному стані, необхідному для його функціонування та проведення заходів. 

Для підтримки відповідного санітарного стану були проведені суботники: до 

Дня довкілля та Дня міста. Всі телефонограми щодо утримання прилеглої 

території та приміщення, прибирання снігу, виконувались вчасно. Навесні 

були приведені до ладу квітники, що прикрашали центральний вхід до 

Будинку  протягом весняно-літнього та осіннього сезонів. 

Вся робота бухгалтерії проводилась відповідно до чинного 

законодавства та положення про бухгалтерський облік у бюджетних 

установах. Відповідно до вимог чинного законодавства всі необхідні 

придбання товарів та послуг проводились в системі «Prozorro».   Вчасно 

укладались та виконувались угоди на надання послуг та придбання товарів 

(забезпечення приміщення електропостачанням,  водо- та теплопостачанням, 

забезпечення канцелярськими та господарськими товарами). Всі фінансові 

звіти готувались та здавались вчасно.  Всі вимоги наказів, телефонограм та 

доручень на нарадах з питань фінансово-господарської діяльності 

виконувались вчасно та якісно.  

Власними силами здійснено: реконструкція великої виставкової зали 

на першому поверсі (при частковій фінансовій підтримці програми 

«Культурна столиця» Б.А.Філатова) та вихід східцями із Синьої зали другого 

поверху на вулицю. 

Для  функціонування Будинку мистецтв вчасно підбирались та 

придбавались канцелярські та господарчі товари у рамках незначного 

бюджетного фінансування. 

Постійно проводилась у Будинку мистецтв  робота по забезпеченню 

техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки, здійснювались 

необхідні чергові та позачергові інструктажі співробітників. 

              На жаль, залишаються невирішеними деякі проблеми, що заважають  

функціонуванню нашого закладу на рівні сучасних вимог і рішення яких не 

залежить від нашого колективу: 



1.Продовжує турбувати проблема ремонту даху:  численні протікання під час 

опадів спостерігається у червоному залі, на східцях та господарських 

кімнатах третього поверху. Кількість протікань збільшується. 

 2. Шість років поспіль у бюджетних призначеннях нашому закладу не 

затверджують кошти необхідні для початку реконструкції будівлі: на 

проведення геолого-вишукувальних робіт та підготовки проектної 

документації. 

 3. Турбує вигляд та технічний стан фасаду. Для оцінки стану фасаду 

приміщення  в 2017  до Будинку мистецтв приїжджали представники 

техгрупи  департаменту гуманітарної політики  ДМР, обговорювали перелік 

необхідних робіт та їх вартість,  але фінанси на проведення робіт у 2018 році 

так і не були виділені. 

4. Із-за вчасно не виділених коштів до сьогодні не здійснено землевідведення.  

5. Відсутність фінансування на проведення  масових заходів  у Будинку 

мистецтв  значно знижує географію учасників Всеукраїнських заходів (немає 

можливості оплати поштових відправлень мистецьких робіт), можливість 

фіксування мистецьких здобутків (немає коштів на видання  книг, каталогів і 

буклетів), виключає організацію експедицій, пленерів та тематичних виїздів 

тощо. 

 

 Директор Будинку мистецтв                                             В.В. Слобода 


